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1 UVOD 
 

Že tretje leto zapored je življenje v šoli zaznamovala epidemija covid-19. Vzgojno-izobraževalno delo 

v šoli in vrtcu je potekalo večina leta v mehurčkih, učenci in zaposleni smo uporabljali zaščitne maske, 

učenci so se od novembra trikrat tedensko samotestirali na covid-19 in če se je v oddelku pojavila 

okužba, so imeli 10-dnevne karantene ter v tem času pouk na daljavo, zapiranja celotne šole ali vrtca 

pa ni bilo. Ukrepi so trajali skoraj do konca šolskega leta, a življenje v šoli in vrtcu je bilo vseeno 

nekoliko bolj sproščeno in Letni delovni načrt smo večinoma lahko realizirali po naših načrtih. Pouk 

je realiziran, prav tako večina tekmovanj, nekoliko so bila okrnjena samo športna tekmovanja, vse nas 

pa veseli, da so učenci motivirani za gibanje, kar strokovnjaki vedno bolj opozarjajo, da postaja težava. 

Na tekmovanjih iz znanj so učenci osvojili eno zlato priznanje (Tilen Žagar – nemščina), 4 srebrna ( 

Meta Preprotnik – logika in slovenščina, Elizabeta Šumet – biologija in Alja Dešman – slovenščina) in 

122 bronastih priznanj. Smučarji so postali ekipni državni prvaki, imamo več državnih prvakov in 

drugih odličnih mest v skokih z alpskimi smučmi, fantje so igrali v državnem nogometnem četrtfinalu, 

ki smo ga tudi organizirali, veliko učencev je bilo uspešnih na državnem  tekmovanju v krosu, Zoja 

Prepadnik je dosegla odličen rezultat v teku na 300 metrov. Realizirali smo načrtovane dneve 

dejavnosti, učenci so  na različnih lokacijah Slovenije lahko spoznavali naravne in kulturne 

znamenitosti naše države.  

Šolo zapušča generacija 19-učencev in od teh smo v Zlato knjigo vpisali 8 devetošolcev, ki so imeli 

vsa leta izobraževanja povprečni učni uspeh 4, 5 ali so osvojili kakšno zlato ali srebrno priznanje. Ti 

učenci so: Ajda Kopušar, Gašper Robnik, Sara Robnik, Matevž Šumet, Tia Voler, Ana Zamernik, Tilen 

Žagar ter Alja Dešman.   

Tudi to šolsko leto je od nas vseh; otrok, staršev in zaposlenih, zahtevalo precej prilagoditev, novih 

nalog in potrpljenja, a s skupnimi močmi, z dobro voljo, delovno vnemo in s sodelovanjem smo šolsko 

leto uspešno zaključili. Čestitke in zahvala velja vsem, na nas pa je, da optimistično zremo naprej in 

da še naprej tlakujemo pot za nove naloge in nove zmage.  

 

Ravnateljica OŠ Blaža Arniča Luče:  

Andreja Urh 
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2 MATERIALNI POGOJI 
 

Tudi v tem šolskem letu smo se trudili za izboljšavo prostorov in didaktičnih materialov na obeh šolah 

in v vrtcih.  

Med šolskim letom smo v Lučah v šoli kupili domofon in uredili daljinsko zaklepanje na vhodnih 

vratih šole.  

Spomladi smo v učilnicah slovenščine, angleščine, glasbe in tehnike montirali prezračevalne naprave 

(finančna sredstva od MIZŠ – zaščitna sredstva za preprečevanje bolezni). 

V kuhinji je nov stroj za rezanje zelenjave in planetarni mešalnik 

Med poletnimi počitnicami smo dobili novo omaro za shranjevanje kemikalij v kabinetu kemije, 

obnovili pa smo učilnico tehnike (strop, nove talne obloge, beljenje) montirali smo nova vrata v 

knjižnico ter postavili novo predelno steno (zidana + steklo). Na novo smo preoblekli stole v zbornici.  

V Solčavi se je junija 2022 pričela gradnja telovadnice, investitor je Občina Solčava, izvajalec del pa 

Mograd Mozirje. 
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3 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

3.1 KADROVSKI POGOJI - NALOGE STROKOVNIH DELAVCEV IN TEHNIČNO 

ADMINISTRATIVNEGA OSEBJA 

3.1.1 STROKOVNI DELAVCI -  OŠ LUČE 
 

Z. št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 

ANŽELAK 

BRANKA / 

BEZOVNIK 

JOŽICA  

MAT IN FIZ 

MAT, dop in dod. p.  , vodja tekmovanja 

Kenguru in Logika, DSP, matematični krožek 

v devetletki,  namestnica ravnateljice, vodja 

aktiva naravoslovnih predmetov 

2. 
BLATNIK 

TINA 
SLJ 

podaljšano bivanje (polovična zaposlitev do 

marca 2022) 

3. 
BRINOVŠEK 

MAJA 
RAZREDNI POUK 

TJA od 2. do 5. r.  v Lučah in Solčavi, 

diferenciacija TJA v 7. r, PB – Luče in 

Solčava, ZPA v vrtcu, NIA v Lučah in 

Solčavi  knjižnica v Solčavi in  Lučah 

4. 
ČOPIČ 

NATAŠA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 4. razredu, 

dod, dop,  ISP, ID v 4. razredu, PB, kolesarski 

krožek, vodja aktiva II. triade 

5. 
FUNTEK 

SIMONA 
SLJ, TJN 

N2N od 4. do 9. r, SLJ mus 9. r, knjižničarka,  

koordinatorica  kulturnih dni, vodja 

učbeniškega sklada, vodja aktiva predmetne 

stopnje, sorazredničarka 6. r 

6. 
JAZBEC 

MARIJA 
DEFEKTOLOG DSP, svetovalno delo 

7. 
KAC 

ALENKA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 3. razredu, 

dod., dop. ISP, PB,  ID v 3. razredu, 

mentorica Vesele in Cici Vesele šole, vodja 

aktiva razredne stopnje  

8. 
KOS 

ALENKA 
FIZ IN TIT 

FIZ, TIT, DSP, IP – UBE, MME,ROM, 

Obdelava gradiv – les,  dod.in dop.p, vodja 

tekmovanja iz fizike, računalničarka, dif. MAT 

v 7. r, MATmus - 8.r, vodja aktiva III. triade 

9. 
KUMER 

ŠPELA 
RAZREDNI POUK 

do marca porodniški dopust,  nato razredni 

pouk – razredničarka v 5. razredu,  DSP, dod, 

dop, ISP,  ID v 5. razredu, PB 

10. 
MATIJOVC 

BERNARDA 
RAZREDNI POUK bolniški dopust 
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11. 
MOLIČNIK 

DAVID 

DIPL. ING. 

RAČUNALNIŠTVA 

IN INFORMATIKE 

Računalnikar – organizator informacijskih 

dejavnosti (polovični delovni čas) 

12. 
MOLIČNIK 

SIMONA 
TJA IN TJN 

TJA od 6. do 9. r, dod, dop.,  ISP, vodja 

tekmovanja iz angleščine, angleška bralna 

značka, DSP, razredničarka 9. r, PB 

13. 
NERAT 

MAJDA 
BIO IN KEM 

BIO, KEM, NAR,  LUM, IP – Poskusi v kemiji, 

LSIII, GOS – 6. r, DSP, vodja Preglovega in 

Proteusovega tekmovanja, koordinatorica 

naravoslovnih dni, razredničarka 8. r 

14.  
OREŠNIK 

HANA 
GEO IN ZGO 

ZGO, GEO, DSP, mentorica tekmovanja iz 

geografije, dod. in dop. p., GEO na OŠ 

Ljubno, razredničarka 6. razreda, vodja 

aktiva družboslovnih predmetov 

15.  
OSET 

KARMEN 
SLJ 

SLJ, dod, dop., DSP, ISP, Interesna 

dejavnost v devetletki – dramski krožek, 

Bralna značka, koordinatorica kulturnih 

dejavnosti, mentorica Cankarjevega 

tekmovanja, razredničarka 7. r, predsednica 

sveta šole 

16. 
GOSTEČNIK 

NINA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 5. razredu,  

DSP, dod, dop, ISP,  ID v 5. razredu, PB – do 

marca, nato PB – polovična zaposlitev 

17. PETEK NIKA LUM, RP porodniški dopust 

18. 
ROBNIK 

SILVESTRA 
RAZREDNI POUK 

razredničarka v 1. r, dod. in dop. p., ISP, ID v 

1. r , vodja aktiva I. triade, vodja CICI OPZ v 

šoli in vrtcu 

19. 
RUDNIK 

RAJKO 
ŠPO 

ŠPO, vodja ŠŠD, IP - IŠP - odbojka, ŠSP, 

ŠZZ, organizator športnih dejavnosti, ID v 

devetletki – športni krožek, sorazrednik 7. r 

20. 
ŠKRUBEJ 

POLONA 
PEDAGOG 

DKE, ISP, DSP, svetovalno delo,  vodja 

šolske skupnosti, vodja šolskega sklada, 

sorazredničarka 9. r 

21. 
URH 

ANDREJA 
RAZREDNI POUK ravnateljica, SLJ – diferenciacija v 7.  r 

22. 
VENIŠNIK 

MITJA 
GUM 

GUM – od 4. do 9. r Luče, PB, MPZ in OPZ 

na OŠ  Luče in Ljubno, GUM - OŠ Ljubno, 

sorazrednik 8. r, vodja aktiva vzgojnih 

predmetov 

23. 
VRABIČ 

SAŠA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 2. razredu, 

dod, dop, ISP,  ID v 2. razredu, PB, revija 

Nagajivc, sindikalna zaupnica 
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3.1.2 PODRUŽNICA SOLČAVA  
 

Z. št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 
IPAVEC 

BERNARDKA 
RAZREDNI POUK 

učiteljica v 4. in 5. razredu, dodatni in 

dopolnilni pouk, ISP, ID v 4. in 5. r,  vodja 

podružnice,  

2. 
NARALOČNIK  

KATJA 
RAZREDNI POUK porodniški dopust 

3. 
MATIJOVC 

KATJA 
RAZREDNI POUK 

učiteljica v kombiniranem oddelku 1.2. in 3.  

razreda, mentorica Vesele in Cicivesele šole 

ter planinskega krožka na POŠ  

4. 
ROBNIK 

TADEJA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

drugi strokovni delavec v 1. r, PB v Solčavi, 

ISP, ID v kombiniranem oddelku 1.-3. r, OPZ 

Solčava 

 
 

3.1.3 VRTEC LUČE 
 

Z. št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 
BENEDIK 

MOJCA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica  v I. starostnem obdobju  

(skupina bibe) 

2. 
BEZOVNIK 

BLAŽENKA  

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA  

vzgojiteljica  v I. starostnem obdobju  

(skupina polžki), vodja vrtca 

3. 
BREZNIK 

KARMEN 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice v I. starostnem 

obdobju (skupina polžki) 

4. 
FUNTEK 

ALBINA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v II. starostnem obdobju 

(skupina zajčki) 

5. 
PLESNIK 

SUZANA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

pomočnica vzgojiteljice v I. starostnem 

obdobju (skupina bibe))  

6. 
PREPADNIK 

JASMINA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v II. starostnem obdobju 

(skupina ježki) 

7. 
SEDELŠAK 

NATALIJA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice  v II. starostnem 

obdobju (skupina ježki) 
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8. 
SEM 

ANDREJKA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem 

obdobju (skupina zajčki) 

9. 
ŠTORGEL 

MARUŠA  

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči   

 

 

3.1.4 VRTEC SOLČAVA 
 

Z. št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 
FUNTEK 

MOJCA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 
vzgojiteljica v  kombiniranem oddleku 

2. 
GRADIŠEK 

PETRA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči   

3.  
KLADNIK 

MARIJA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

pomočnica vzgojiteljice v kombiniranem 

oddelku 

 

 

3.2 ADMINISTRATIVNI DELAVCI 

Zap.št. Ime in priimek Smer izobrazbe Delovno mesto 

1. 
ROBNIK 

MARIJA 

EKONOMSKI 

TEHNIK 
računovodja, tajnik VIZ 

2. 
VERBUČ 

KATARINA  

DIPLOMANTKA 

UPRAVNIH VED 
tajnik VIZ, organizator šolske prehrane 
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3.3 TEHNIČNI DELAVCI 

Z. št. Ime in priimek Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. ČEBAŠEK JURIJ avtomehanik hišnik, šofer 

2. ČOPAR BERNARDA kuharica kuharica 

3. KADIŠ NATAŠA kuharica kuharica  

4. KALČIČ BOŽA administrativni tehnik čistilka 

5. POLJANŠEK MARJANA kuharica kuharica 

6 RESNIK MILENA  kuharica čistilka 

7. ROBNIK CECILIJA konfekcionar pomočnica v kuhinji, čistilka 

8. 
TOSTOVRŠNIK 

STANISLAVA 
 čistilka 

9. 
ZAMERNIK JOŽICA/  

PLANINŠEK MARIJA  
 čistilka 

 

 

4 ŠTEVILO UČENCEV  V ŠOLI IN OTROK V VRTCU 
 

4.1 ŠOLA LUČE 

Razred Moški Ženske Skupaj Vozači 

1. r 7 4 11 8 

2. r 10 7 17 12 

3. r 11 6 17 12 

4. r 8 7 15 14 

5. r 6 4 10 10 

6. r 7 9 16 13 

7. r 9 13 22 19 

8. r 9 10 19 16 

9. r 10 9 19 16 

Skupaj 77 69 146 120 

Skupaj učencev na OŠ Luče in Solčava:    171 
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4.2 ŠOLA SOLČAVA: 

Učenci so bili v dveh oddelkih:  

 kombinirani oddelek 1. 2.  in 3. razred 

 kombinirani oddelek 4. in 5. r 

 

Razred Moški Ženske Skupaj Vozači 

1. r 3 5 (2*) 8 4 

2. r 1 0 1 1 

3. r 2 1 3 3 

4. r 4(1*) 5 9 8 

5. r 1 3 4 2 

Skupaj 11 14 25 18 

*  - izobraževanje na domu 

 

4.3 OTROCI V VRTCU  

Število otrok konec junija  

obdobje število otrok 

1.starostno obdobje Luče – bibe 11 

1.starostno obdobje Luče – polžki 10 

2. starostno obdobje Luče – ježki 21 

2. starostno obdobje – zajčki 20 

Kombinirani  oddelek Solčava 19 
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5 UČNI USPEH  
 

V šolskem letu je osnovno šolo obiskovalo 171 učencev.  

5.1 POVPREČNA OCENA RAZREDA:  

5.1.1 Centralna šola 
 

razred število učencev 
število učencev, ki 

napredujejo v višji razred 
povprečna ocena razreda 

1. 11 11 opisne ocene 

2. 17 17 opisne ocene 

3. 17 17 4,7 

4. 15 15 4,39 

5. 10 10 4,65 

6. 16 16 4,35 

7. 22 22 4,36 

8. 19 19 4,3 

9. 19 19 4,17 

 

5.1.2 Podružnica 
 

razred število učencev 
število učencev, ki 

napredujejo v višji razred 
povprečna ocena razreda 

1. 8 8 opisne ocene 

2. 1 1 opisne ocene 

3. 3 3 4,9 

4. 9 9 4,5 

5.  4 4 4,6 

 

 

 



Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

                                                      Letno poročilo – šolsko leto 2021/2022                                                                    13 

5.2 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

V tem šolskem letu so učenci 6. razreda pisali NPZ iz slovenščine,  matematike ter   angleščine, učenci 

9. razreda pa iz matematike, slovenščine in kemije.   

 6. razred:  

predmet odstotki točk – povprečje razlika 

 državno OŠ Blaža Arniča Luče  

SLOVENŠČINA 45,53 46,88 +1,35 

MATEMATIKA 49,69 51,88 +2,19 

ANGLEŠČINA 63,46 77,25 +13,79 

 

 

 9. razred: 

predmet odstotki točk – povprečje razlika 

 državno OŠ Blaža Arniča Luče razlika 

SLOVENŠČINA 49,06 57,67 +8,61 

MATEMATIKA 57,70 63,56 +5,86 

KEMIJA 46,51 47,89 +1,38 
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6 REALIZACIJA POUKA, DOPOLNILNEGA  IN DODATNEGA 

POUKA, DSP IN DODATNO STROKOVNO DELO 
 

6.1 REALIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA  

6.1.1 ŠOLA LUČE 
 

 1.razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 210 210 100 

MAT 140 140 100 

LUM 70 70 100 

GUM 70 70 100 

SPO 105 105 100 

ŠPO 105 105 100 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 18 102,9 

N1A 70 73 104,3 

 

 

2. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 245 246 100,4 

MAT 140 143 102,1 

TJA 70 73 104,3 

LUM 70 70 100 

GUM 70 71 101,4 

SPO 105 105 100 

ŠPO 105 106 101 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 17 97,1 

 

3. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 245 245 100 

MAT 175 176 100,6 

TJA 70 73 104,3 

LUM 70 70 100 

GUM 70 71 101,4 

SPO 105 105 100 

ŠPO 105 105 100 

DDP IN DOP 35 36 102,9 

ISP 17,5 19 108,6 
 

 

4. razred 
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Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 183 104,6 

MAT 175 181 103,4 

TJA 70 72 102,9 

LUM 70 71 101,4 

GUM 52,5 56 106,7 

DRU 70 73 104,3 

NIT 105 107 101,9 

ŠPO 105 104 99 

DDP IN DOP 35 36 102,9 

ISP 17,5 18 102,9 

ODS 17,5 18 102,9 

N2N 70 70 100 
 

 

5. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 176 100,6 

MAT 140 144 102,9 

TJA 105 109 103,8 

LUM 70 72 102,9 

GUM 52,5 52 99 

DRU 105 105 100 

NIT 105 106 101 

GOS 35 36 102,9 

ŠPO 105 112 106,7 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 18 102,9 

ODS 17,5 19,5 102,9 

N2N 70 72 102,9 
 

 

6. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 174 99,4 

MAT 140 136 97,1 

TJA 140 136 97,1 

LUM 35 35 100 

GUM 35 35 100 

GEO 35 41 117,1 

ZGO 35 35 100 

NAR 70 70 100 

TIT 70 72 102,9 

GOS 52,5 53 101 

ŠPO 105 103 98,1 

DDP IN DOP MAT 17 17 100 

DDP IN DOP TJA 17,5 16 94,1 

ISP 17,5 19 108,6 
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ODS 17,5 19 108,6 

N2N 70 70 100 
 

 

7. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 140 140 100 

MAT 140 138 98,6 

TJA 140 137 97,9 

LUM 35 35 100 

GUM 35 38 108,6 

GEO 70 72 102,9 

ZGO 70 70 100 

DKE 35 37 105,7 

NAR 105 102 97,1 

TIT 35 35 100 

ŠPO 70 75 107,1 

DDP IN DOP MAT 17,5 16 94,1 

DOD IN DOP SLJ 17,5 17,5 100 

ISP 17,5 17 97,1 

ODS 17,5 20 114,3 

N2N 70 70 100 

IP – IŠP 35 37 105,7 

IP – TEV 35 38 108,6 

IP - UBE 35 35 100 

IP – OGL - LES 35 34 97,1 
 

 

 

8. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 122,5 126 102,9 

MAT 140 140 100 

TJA 105 109 103,8 

LUM 35 32 91,4 

GUM 35 37 105,7 

GEO 52,5 56 106,7 

ZGO 70 70 100 

DKE 35 35 100 

FIZ 70 72 102,9 

KEM 70 71 101,4 

BIO 52,5 53 101 

TIT 35 40 114,3 

ŠPO 70 76 108,6 

DDP IN DOP ZGO 17 17 100 

DOD IN DOP KEM in BIO 18 19 105,9 

ISP 17,5 20 114,3 

ODS 17,5 17,5 100 
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              N2N 70 70 100 

IP – MME 35 39 111,4 

IP – POK 35 38 108,6 

IP - ŠSP 35 41 117,1 

 

9. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 144 160 111,1 

MAT 128 138 107,8 

TJA 96 109 113,5 

LUM 32 33 103,1 

GUM 32 33 103,1 

GEO 64 69 107,8 

ZGO 64 67 104,7 

FIZ 64 68 106,3 

KEM 64 66 103,1 

BIO 64 63 98,4 

ŠPO 64 76 118,8 

DDP IN DOP BIO in KEM 16 19 116,2 

DOD IN DOP FIZ 16 18 112,5 

ISP 16 18 112,5 

ODS 16 20 125 

N2N 64 68 106,3 

IP – LSIII 32 32 100 

IP – ROM 32 34 106,3 

IP - ŠZZ 32 38 18,8 

 

 

 

6.1.2 PODRUŽNICA SOLČAVA 
 

1.razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 210 211 100,5 

MAT 140 141 100,7 

LUM 70 71 101,4 

GUM 70 69 98,6 

SPO 105 106 101 

ŠPO 105 105 100 

DDP IN DOP 35 36 102,9 

ISP 17,5 19,5 111,4 

N1A 70 72 102,9 
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2. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 245 244 99,6 

MAT 140 139 99,3 

TJA 70 71 101,4 

LUM 70 68 97,1 

GUM 70 68 97,1 

SPO 105 106 101 

ŠPO 105 103 98,1 

DDP IN DOP 35 32 91,4 

ISP 17,5 17 97,1 

 

3. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 245 246 100,4 

MAT 175 175 100 

TJA 70 72 102,9 

LUM 70 71 101,4 

GUM 70 71 101,4 

SPO 105 103 98,1 

ŠPO 105 104 99 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 19,5 111,4 

 

4. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 175 177 101,1 

MAT 175 177 101,1 

TJA 70 72 102,9 

LUM 70 72 102,9 

GUM 52,5 55 104,8 

DRU 70 72 102,9 

NIT 105 106 101 

ŠPO 105 107 101,9 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 19,5 111,4 

ODS 17,5 18 102,9 

N2N 70 71 101,4 
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5. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 177 101,1 

MAT 140 144 102,9 

TJA 105 105 100 

LUM 70 72 102,9 

GUM 52,5 55 104,8 

DRU 105 108 102,9 

NIT 105 106 101 

GOS 35 36 102,9 

ŠPO 105 107 101,9 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 19,5 111,4 

ODS 17,5 18 102,9 

N2N 70 70 100 

 

 
 

6.2 VARSTVO VOZAČEV  

Za učence predmetne stopnje smo imeli 7. učno uro organizirano varstvo vozačev, ki so ga izvajali 

dežurni učitelji. Nekaj ur varstva je bilo tudi med poukom, saj zaradi organizacije dela – obvezni in 

neobvezni izbirni predmeti, izvajanje pouka po skupinah (ŠPO, TIT) ni mogoče drugače organizirati 

dela. Med varstvom so učenci lahko delali domače naloge in s pomočjo učiteljev dopolnjevali in 

nadgrajevali šolsko delo.  

 

 

6.3 SVETOVALNO DELO 

Šolska svetovalna služba je mesto v šoli, kjer poteka svetovalen odnos z vsemi udeleženimi v šoli 

(učenci, učitelji in starši) ter sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Delo je zajemalo pomoč učencem 

pri učnih, osebnih, socialnih, vzgojnih in drugih težavah. Veliko časa je bilo namenjenega poklicni 

orientaciji devetošolcev, šolskim novincem, ki sem jih vpisala v prvi razred ter organizaciji 

roditeljskega sestanka za bodoče prvošolčke v Lučah in Solčavi. Sodelovala sem z Zdravstvenim 

domom Luče, kjer smo usklajevali termine rednih sistematskih pregledov otrok, s Centrom za socialno 

delo, ki je pomagalo reševati stiske in težave naših učencev, z Zdravstvenim domom Velenje (Razvojna 

ambulanta), s Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov Celje, z  Območnim združenjem 

Rdečega križa, s Karitasom in podjetjem MIK Celje.  Devetim našim učencem smo preko dobrodelnih 

organizacij in podjetij omogočili brezplačno letovanje na morju v času zimskih ali poletnih počitnic. 

Izpeljali smo tudi akcijo Pokloni zvezek. Usklajevala in koordinirala sem delo otrok z odločbami o 

usmeritvi v vrtcu in šoli, ter sodelovala s starši, strokovnimi delavci na šoli in z zunanjimi institucijami. 

Tudi v tem letu sem bila mentorica Šolske skupnosti. V mesecu aprilu sem izvedla predavanje za starše 

učencev 8.r. na temo Poklicna orientacija 

                                                                              Svetovalna delavka: Polona Škrubej 
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6.4 DEFEKTOLOŠKO DELO 

V šolskem letu 2021/2022 sem izvajala dodatno strokovno pomoč na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče 

s pripadajočima vrtcema v Solčavi in Lučah (398 ur) ter na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji (348 ur). 

Na obeh šolah sem opravila tudi ocene posebnih potreb, svetovalne pogovore z učitelji in s starši otrok 

z učnimi težavami in s  primanjkljaji ter nudila učno pomoč otrokom brez odločb o usmeritvi. Teh ur 

je bilo tako v Lučah kot na Ljubnem po 20.   

Dodatno strokovno pomoč sem izvajala skladno z odločbami komisij o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. Cilji dela so se prepletali s cilji učnih načrtov za posameznega učenca.  

Zaradi epidemije bolezni COVID 19 smo pouk pri posameznih učencih, ki so bili v karanteni, izvajali 

na daljavo. Izvajanje DSP na daljavo je potekalo v večini primerov preko videokonferenc.  

S starši sem sodelovala na govorilnih urah, individualnih razgovorih po telefonu in na skupnih 

govorilnih urah. Prav tako sem aktivno sodelovala v strokovnih timih z učitelji, razredniki ter 

vzgojiteljicami. Na šolah in v vrtcu smo se povezovali s strokovnimi delavci zunanjih institucij. 

Občasno smo timske sestanke opravili s pomočjo aplikacije ZOOM.  

Za lasten strokovni napredek sem prebirala domače in tuje strokovne članke, sodelovala na 

izobraževanjih v okviru posamezne šole.  

V okviru individualnega izobraževanja sem se udeležila spletnega seminarja Založbe Rokus Klett, Ali 

sem kandidat/-ka za izgorelost?  

Skrbela sem tudi za ozaveščanje pedagoških delavcev o problemu otrok s posebnimi potrebami na obeh 

šolah ter o problemu učnih težav.  

 

Marija Jazbec, prof. def., spec.  

 

6.5 LOGOPEDSKO DELO 

Logopedsko delo opravlja na šoli  Marija Novak. Na šoli je bila enkrat na teden, delala pa je z dvema 

učencema  v 3. razredu v Lučah ter dečkom v vrtcu Solčava. Pri svojem delu izvaja vaje pravilne 

artikulacije, vaje za bogatenje besednega zaklada ter za avditivno in vizualno razločevanje in 

razlikovanje glasov. Na šoli sta bili enkrat tedensko tudi tiflopedagoginja ter surdopedagoginja, ki sta 

delali z tretješolko ter dvakrat tedensko socialna pedagoginja, ki je delala z tretje- in sedmošolcem.  

 

6.6 EKSKURZIJE 

V tem šolskem letu smo izvedli zaključne ekskurzije po planu, ki smo ga naredili pred začetkom 

šolskega leta. Otorci iz vrtca so bili v Logarski dolini in na kmetiji Zgornji Zavratnik, učenci I. triade 

so obiskali Živalski vrt Ljubljana, učenci 4. in 5. razredov Muzej premogovništva Velenje, učenci od 

6. do 8. razred Gorenjsko, devetošolci pa Ljubljano. Učenci 8. in 9. razredov, ki so obiskovali izbirni 

predmet nemščina, so bili v Minimundusu, starejši učenci so bili tudi na Cankarjevi domačiji in v 

Ljubljani, 6. in 7. razred so obiskali Celje (predstava) in grad Žovnek. Sedmošolci so bili tudi v 

Vitanjah v KSEVT-u, učenci 4. in 5. razreda pa v Ljubljani v Šolskem muzeju.  
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6.7 PODALJŠANO BIVANJE  

Podaljšano bivanje v Lučah  je za učence od 1. do 5 razreda od 12.15 do 16. ure. Delo v oddelku 

podaljšanega bivanja je potekalo po tematskih sklopih. Vsebine so izhajale iz vzgojno-izobraževalnih 

ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev. Učencem smo zagotavljali spodbudno, 

zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje. Večina učencev je bila 

samostojna pri pisanju domačih nalog, potrebna je bila le občasna pomoč. Zaradi raznolikosti skupine 

in različnih interesov je bilo potrebno veliko pogovorov in usklajevanja. Prosti čas smo izkoristili za 

gibalne igre na igrišču in v telovadnici, družabne in socialne igre, sprehode v naravi, sodelovali smo 

pri različnih projektih, občasno pa smo obiskali računalniško učilnico. Radi smo ustvarjali.  Podaljšano 

bivanje v Lučah je do 16. 00 vodila do marca Tina Blatnik, potem pa Nina Gostečnik,  do 14. 10 pa 

vse učiteljice razredne stopnje ter  Mitja Venišnik in Simona Moličnik. V Solčavi je bilo podaljšano 

bivanje do 15.00. Obiskovali so ga vsi učenci, vodili  pa sta ga Tadeja Robnik in Maja Brinovšek.   

            Učiteljice PB   

6.8 ŠOLA V NARAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razred dejavnost 

4. r Luče in Solčava Poletna šola plavanja v Pacugu (29. 8. - 2. 9. 2022) 

6. in 7. razred Zimska šola v naravi – smučanje (Rogla, 2.- 6. 12. 2022) 

8. CŠOD Rak (Rakov Škocjan, 3. – 6. 5. 2022) 

Rogla Pacug 

CŠOD Rak 
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7 TEKMOVANJA IN USPEHI 

 
 CANKARJEVO TEKMOVANJE 

9. novembra 2021 je potekalo šolsko Cankarjevo tekmovanje za učence od 4. do 9. razreda. Učenci so 

morali prebrati v ta namen razpisano knjigo in na tekmovanju napisati razlagalni spis. Najboljši učenci 

iz posameznih razredov so prejeli bronasta priznanja, in sicer:  

- Živa Funtek, Laura Krivec, Klara Kočnar, Laura Špeh, Aleks Robnik in Matic Robnik iz 4. 

razreda, 

- Lovrenc Žagar, Timotej Resnik, Tina Knap, Tajda Podbregar in Urška Preprotnik iz 5. razreda,  

- Anika Čopič, Jerca Lipnik, Manca Robnik in Vita Funtek iz 6. razreda, 

- Tamara Podbrežnik, Eva Lokan, Martin Resnik in Neža Suhodolnik iz 7. razreda,  

- Meta Preprotnik, Tinkara Čopič in Ana Kočnar iz 8. razreda,  

- Alja Dešman, Ajda Kopušar in Tia Voler iz 9. razreda. 

Najboljši učenki iz 8. in 9. razreda, Meta Preprotnik in Alja Dešman, sta se uvrstili še na višjo raven 

tekmovanja, obe sta se na regijskem tekmovanju, ki je potekalo  9. 12. 2021, odlično odrezali in prejeli 

srebrni Cankarjevi priznanji. 

                                                                                  Mentorici: Simona Funtek in Karmen Oset 

 

 TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 8.  IN 9. RAZRED 

Z letošnjim šolskim letom je organizacijo tekmovanja iz angleščine za 8. in 9. razred prevzel Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in je potekalo na dveh ravneh – šolski in državni. Iz 8. razreda je 

tekmovalo 10 učencev – Tinkara Čopič, Mai Kodrun, Sara Preprotnik, Vid Strmčnik, Jernej Robnik 

Cerar, Jaka Kosmač, Meta Preprotnik in Špela Pečovnik. Tinkara, Mai, Sara in Vid so dosegli bronasta 

priznanja, a žal ni nihče dosegel zadostnega števila točk za uvrstitev na državno tekmovanje. 

V 9. razredu so na šolskem tekmovanju sodelovali Tia Voler, Ana Zamernik, Kristina Zamernik in 

Sara Robnik. Tia je osvojila bronasto priznanje; za državno raven ji je zmanjkala le ena točka. 

Mentorica: Simona Moličnik 

 BRALNO TEKMOVANJE V ANGLEŠČINI 

Tudi letos smo sodelovali na spletnem bralnem tekmovanju Centra Oxford 'Knjižni molj - 

Bookworms'. Sodelovalo je 54 učencev od 6. do 9. razreda. Učenci so morali prebrati 3 knjige. 

Priznanje za dosežek na tekmovanju so osvojili vsi učenci, ki so dosegli vsaj 50% vseh možnih točk: 

6. razred - Gal Grzinčič, Manca Robnik, Lia Kladnik, Jerca Lipnik, Janez Robnik, Vita Funtek, Anika 

Čopič, Lucija Funtek, 

7. razred – Eva Lokan, Neža Suhodolnik, Tomaž Plesnik, Luna Kosmač, Maša Mlinar, Andraž 

Kladnik, Miha Klemenšek, Nika Moličnik, Tamara Podbrežnik, Martin Resnik, Nina Špruk, Anea 

Mercedes Krivec, Andraž Voler, Tinkara Atelšek, Aneta Visočnik Kalčič, Zoja Prepadnik, 
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8. razred – Tinkara Čopič, Mai Kodrun, Jaka Kosmač, Sara Preprotnik, Vid Strmčnik, Hana Zamernik, 

Nina Jericjo, Špela Pečovnik, Meta Preprotnik, Tomi Kladnik, Ana Kočnar, Jernej Robnik Cerar, Maša 

Grzinčič, Jurij Gliha, 

9. razred – Ana Zamernik, Tia Voler, Ajda Kopušar, Sara Robnik, Alja Dešman, Pia Sedelšak, Andrej 

Špruk, Tilen Žagar, Erik Robnik, Kristina Zamernik, Neža Arnič, Gašper Robnik, Matevž Šumet, Neja 

Klančnik. 

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem! 

 

Mentorica: Simona Moličnik 

 

 ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA NA RAZREDNI STOPNJI 

Učenci od 4. do 5. razreda, tako na matični šoli kot na podružnici, so tudi letos sodelovali na 

tekmovanju za angleško bralno značko - Bookworms, ki smo ga izvedli preko Centra Oxford. Učenci 

4. razreda so prebirali knjigi Benny and the Biscuits ter The Sandcastle Competition, medtem ko so 

petošolci prebirali The Bear on the Stairs in The Camping Trip. V marcu so učenci reševali spletne 

naloge preko strežnika DMFA. Tekmovanja se je udeležilo 19 učencev 4. razreda (11 učencev iz Luč 

ter 9 iz Solčave) ter vseh 14 učencev 5. razreda (10 iz Luč ter 4 iz Solčave).  

Za osvojeno priznanje je bilo potrebno osvojiti 20 od 40 možnih točk, kar je uspelo 18 učencem 4. in 

vsem 14 učencem 5. razreda. V 4. razredu je največ, 36 točk, osvojil Bojan Ošep, v 5. razredu pa je bil 

najbolj uspešen Lovrenc Žagar, ki je osvojil 39 točk. 

Vsi sodelujoči so sodelovali tudi v nagradnem žrebanju za knjižne nagrade. Največ sreče pri žrebu je 

imel učenec 4. razreda Aleks Robnik, ki je prejel knjigo z naslovom Young Animals.  

 

Mentorica: Maja Brinovšek 

 

 TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

18. novembra 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz nemščine, letos so lahko prvič poleg devetošolcev 

tekmovali tudi osmošolci. Tekmovanja so se udeležili osmošolki Elizabeta Šumet in Ana Kočnar ter 

devetošolec Tilen Žagar.  

Tilen Žagar je bil na šolskem tekmovanju zelo uspešen, saj je prejel bronasto priznanje in se uvrstil 

na državno tekmovanje, ki je zaradi protikoronskih ukrepov potekalo spletno (23. 3. 2022). Na 

tekmovanju je moral pokazati natančno poznavanje vsebine knjige Mein Sommer mit Mucks, široko 

znanje slovnice, besedišča in komunikacijskih vzorcev, napisati pa je moral tudi daljši spis. Tilnu je 

vse to izvrstno uspelo, zato je osvojil ZLATO PRIZNANJE. 

Mentorica: Simona Funtek 
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 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

Pri nemščini so učenci s prebiranjem knjig 

za nemško bralno značko širili besedni 

zaklad in poglabljali svoje znanje tujega 

jezika. Bralno značko je osvojilo 97 % 

učencev, ki obiskujejo nemščino kot 

neobvezni izbirni predmet (od 4. do 9. 

razreda). V vsakem razredu so morali 

prebrati eno knjigo v nemščini, ki je bila 

prilagojena starosti in stopnji učenja 

nemščine.  

 Knjigo smo pri pouku nemščine tudi z 

različnimi vajami analizirali, nato pa so 

učenci v mesecu marcu reševali spletni 

preizkus znanja. Tekmovanje je organiziral Center Oxford pri založbi Mladinska knjiga.  

 

Mentorica: Simona Funtek 

 

 

 

 TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE 

V šolskem letu 2021/22 so se tekmovanja iz kemije udeležili učenci osmega razreda in devetošolec 

Tilen Žagar. Tekmovanje je potekalo v mesecu januarju na matični šoli. Zelo uspešno so tekmovali 

učenci osmega razreda in sicer so se na regijski nivo uvrstili: Tinkara Čopič, Jurij Gliha, Jure Logar, 

Špela Pečovnik in Elizabeta Šumet. Regijsko tekmovanje je potekalo na OŠ Petrovče v mesecu marcu. 

Vsi ti učenci so osvojili bronasta priznanja, učenki Tinkari Čopič pa je za uvrstitev na državni nivo 

zmanjkala samo ena točka. Čestitke vsem tekmovalcem. 

 

Mentorica: Majda Nerat 

 

 

 TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 

V šolskem letu 2021/22 so se tekmovanja iz biologije udeležili učenci osmega in devetega razreda. 

Tekmovanje je potekalo 20. oktobra na matični šoli. Tema tekmovanja so bili PAJKOVCI. Bronasta 

Proteusova priznanja so osvojili v devetem razredu Tia Voler in v osmem razredu Tinkara Čopič, Jan 

Klemenšek in Šumet Elizabeta. Elizabeta se je uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo na 3.12. 

zaradi korona virusa tudi na matični šoli OŠ Blaž Arniča. Elizabeta je bila zelo uspešna in je osvojila 

srebrno priznanje.  Čestitam vsem tekmovalcem. 

 Mentorica: Majda Nerat 

 

 

 

 

 

Izlet v Minimundus 
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 MATEMATIKA 

ŠOLSKO TEKMOVANJE: 17. marec 2022 (OŠ Luče) 

REGIJSKO TEKMOVANJE: 6. april 2022 (OŠ Prebold) 

DRŽAVNO TEKMOVANJE: 23. april 2022 (OŠ Livada, Velenje) 

Učenci od 1. do 7. razreda so tekmovali v znanju matematike za Kenguru bronasta priznanja. 

Tekmovanja se je udeležilo 108 učencev: 

Priznanje Kenguru je osvojilo 36 učencev: 

o 1. razred: Mija Obojnik, Nina Robnik, Jerca Suhodolnik, Lovro Tostovršnik, 

o 2. razred: Nace Funtek, Marcel Kosmač, Oskar Lokan, Janez Petrič, Enja Podlesnik Krebs, David 

Prek Banović, 

o 3. razred: Nik Enci, Marko Mlačnik, Leon Pahovnik Gorenc, 

o 4. razred: Laura Krivec, Mija Logar, Gal Peklaj, Matej Podbregar, Vita Prodnik, Aleks Robnik, 

Ema Rosc, Jan Voler, 

o 5. razred: Jerica Atelšek, Luka Brdar Plesnik, Tina Knap, Urška Preprotnik, 

o 6. razred: Jerca Lipnik, Matic Logar, Janez Robnik, Tina Špeh, 

o 7. razred: Tinkara Atelšek, Eva Lokan, Maša Mlinar, Tomaž Plesnik, Zoja Prepadnik, Primož 

Roban, Andraž  Voler. 

 

Učenci 8. in 9. razreda so tekmovali v znanju matematike za Vegova priznanja.  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 23 učencev: 

Osvojili so 9 priznanj: 

o 8. razred: Tinkara Čopič, Ana Kočnar, Meta Preprotnik, Sara Preprotnik, Jernej Robnik Cerar, Vid 

Strmčnik, Hana Zamernik, 

o 9. razred: Gašper Robnik, Sara Robnik. 

 

Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 7 učencev 8. razreda. Bronasto Vegovo priznanje so osvojili 

Tinkara Čopič, Meta Preprotnik in Vid Strmčnik. Tinkara Čopič se je uvrstila na državno tekmovanje, 

kjer je dosegla dober rezultat. 

Mentorici: Branka Anželak in Jožica Bezovnik 

 

 LOGIKA  

ŠOLSKO IZBIRNO TEKMOVANJE: 23. september 2021 (OŠ Luče) 

REGIJSKO TEKMOVANJE: 16. oktober 2021 (OŠ Mozirje) 

DRŽAVNO TEKMOVANJE: 6. november 2021 (Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani) 

Na šolskem tekmovanju so tekmovali učenci od 1.–9. razreda. Tekmovalo je 115 učencev. 

Tekmovanje iz logike poteka na naslednjih ravneh: 

 Šolsko tekmovanje za učence od 1. do 9. razreda. Učenci od 1. do 7. razreda tekmujejo za bronasta 

priznanja, učenci 8. in 9. razreda za priznanja za sodelovanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje. 

 Regijsko tekmovanje za učence 8. in 9. razreda. Učenci tekmujejo za bronasta priznanja in uvrstitev 

na državno tekmovanje. 

 Državno tekmovanje za srebrna in zlata priznanja za 7., 8. in 9. razred. 
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Rezultati šolskega tekmovanja: 

Na šolskem tekmovanju so učenci od 1. do 7. razreda osvojili 38 bronastih priznanj, učenci 8. in 9. 

razreda pa 8 priznanj za sodelovanje: 

o 1. razred: Neja Firšt Štiftar, Larisa Selišnik, 

o 2. razred: Oskar Lokan, Marcel Kosmač, Gregor Matk, Lucija Pečovnik, David Prek Banović, 

Janez Petrič, 

o 3. razred: Marko Mlačnik, Tinkara Podbregar, Janez Ramšak, Sofija Čopič, Justina Šumet, Mark 

Marija Matk, 

o 4. razred: Ema Rosc, Laura Špeh, Živa Funtek, Marcel Klemenšek, Aleks Robnik, Mija Logar, 

Miha Robnik, 

o 5. razred: Urška Preprotnik, Tina Knap, Luka Brdar Plesnik, Ulla Sofia Bezovnik Strmčnik, 

Lovrenc Žaga, 

o 6. razred: Janez Robnik, Tina Špeh, Jerca Lipnik, Zoja Kodrun, 

o 7. razred: Tinkara Atelšek, Tomaž Plesnik, Primož Roban, Andraž Kladnik, Tamara Podbrežnik, 

Martin Resnik, Luna Kosmač, Lucija Krivec, 

o 8. razred: Jernej Robnik Cerar, Meta Preprotnik, Tinkara Čopič, Vid Strmčnik, Špela Pečovnik, 

o 9. razred: Tia Voler, Ajda Kopušar, Sara Robnik. 

 

Na regijsko tekmovanje za učence 8. in 9. razreda sta se uvrstila 2 učenca, Meta Preprotnik in Jernej 

Robnik iz 8. razreda. Oba sta osvojila bronasto priznanje. 

 

Na državno tekmovanje za so se uvrstili 3 učenci, Tinkara Atelšek iz 7. razreda in Meta Preprotnik ter 

Jernej Robnik iz 8. razreda. Meta Preprotnik je osvojila srebrno priznanje. 

 

Mentorica: Branka Anželak 

 FIZIKA 

V šolskem letu 2021/2022 se je tekmovanja za Stefanovo priznanje udeležilo 13 tekmovalcev iz 

osmega in devetega razreda. Tekmovanje je bilo 2. februarja 2022 na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče. 

V osmem razredu so tekmovali naslednji učenci: Tinkara Čopič, Jurij Gliha, Meta Preprotnik, Jernej 

Robnik Cerar, Špela Pečovnik, Jaka Kosmač, Jure Logar, Vid Strmčnik in Elizabeta Šumet. 

V devetem razredu so tekmovali naslednji učenci: Tilen Žagar,  Ajda Kopušar,  Gašper Robnik in 

Matevž Šumet. 

Zaradi spremenjenega kriterija za podelitev priznanj, sta priznanje za sodelovanje na tekmovanju, 

ČMRLJ,  osvojila Tinkara Čopič in Tilen Žagar. Na regijsko tekmovanje, ki je bilo 14. 4. 2022 na OŠ 

Hudinja, se je uvrstila Tinkara Čopič. Za osvojitev bronastega priznanja sta ji zmanjkali dve točki. 

Kljub temu sem zadovoljna z doseženim rezultatom, saj so bile naloge zelo težke, kar dokazuje dejstvo, 

da nihče od tekmovalcev ni dosegel vseh možnih točk. 

Mentorica: Alenka Kos 

 

 VESELA ŠOLA 

Tekmovanje je bilo izvedeno v sredo, 9. 3. 2022. Tekmovalo je 27 učencev od 4. do 9. razreda.  4 

učenke (Eva Lokan, Ulla Sofija Bezovnik Strmčnik, Tajda Podbregar, Mija Logar) in 1 učenec (Aleks 

Robnik) so pokazali zadostno mero znanja in usvojili bronasta priznanja. Žal pa se jima ni uspelo 

uvrstiti na državno tekmovanje. 

Mentorici: Alenka Kac, Katja Matijovc 
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 CICI VESELA ŠOLA 

19. 5. 2022 smo izvedli Cici veselo šolsko tekmovanje, katerega se je udeležilo 60 učencev. Vsi so 

med letom pridno reševali naloge v Cicibanu in se dobro pripravili na tekmovanje, tako so si vsi 

prislužili priznanja. 

Mentorici: Alenka Kac in Katja Matijovc 

                                                                                   

 GEOGRAFIJA 

V šolskem letu 2021/2022 so učenci OŠ Blaža Arniča Luče prvič sodelovali na tekmovanju iz 

geografije. Tema tekmovanja je bila “Gore Slovenije in sveta”. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 

12 učencev iz 8. razreda. Bronasto priznanje iz geografije so osvojile Elizabeta Šumet, Ana Kočnar in 

Sara Preprotnik.  

Mentorica Hana Orešnik 

 

 ZGODOVINA 

V šolskem letu 2021/2022 je bila tema zgodovinskega tekmovanja »Rimski vsakdan na slovenskih 

tleh«. Na tekmovanju iz zgodovine je iz 8. razreda sodelovala samo ena učenka, Nina Jericjo, ki pa žal 

ni dosegla zadostno število točk za osvojitev bronastega priznanja. 

Mentorica Hana Orešnik 

                                      

 ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Potem, ko so v lanskem šolskem letu zaradi epidemije odpadla vsa šolska športna tekmovanja, se je 

življenje na področju šolskih športnih tekmovanj in športa v šoli nasploh,  ponovno vrnilo v stare 

utečene smernice. 

Kljub temu pa je zaradi poznega začetka tekmovanj in začasne prekinitve le teh ob največjem številu 

okužb z novim koronavirusom, nekaj tekmovanj odpadlo. 

Naši športniki in športnice pa so se vseeno celo šolsko leto pridno pripravljali na različna športna 

tekmovanja, na katerih so ponovno dosegli nekaj odličnih rezultatov na medobčinskih, področnih in 

predvsem na državnih tekmovanjih. 

Za same priprave na tekmovanja smo v sklopu interesnih dejavnosti porabili več kot 130 šolskih ur, 

kar pa se je, kot že rečeno, na koncu tudi poznalo pri samih rezultatih. 

Na državnih tekmovanjih smo osvojili kar 4 naslove državnih prvakov med posamezniki in enega v 

ekipni konkurenci. 

V skokih z alpskimi smučmi smo na finalu v Planici dobili kar štiri nove državne prvake. To so postali 

Tine Žibovt, Marcel Kosmač, Jan Voler in Meta Moličnik. 

Še štirje učenci in učenke pa so si priskakali medalje. Srebrne medalje so osvojili Neja Štiftar Firšt, 

Zala Žibovt in Aleks Robnik, Luka Funtek pa je osvojil bron. Še deset učenk in učencev pa se je uvrstilo 

med najboljših deset v državi, kar je bil res izreden ekipni uspeh. 

Kot že nekaj let zapored pa so nas ponovno razveselili tudi naši smučarji in smučarke, ki so že peto 

leto zapored osvojili ekipni naslov državnih prvakov, kar doslej ni uspelo še nobeni šoli v državi. Med 

posamezniki sta se najbolj izkazala Erik Robnik s 4. mestom in Ažbe Mlinar, ki je dosegel 8. mesto. 

Nika Moličnik pa je z 12. mestom dosegla najboljšo uvrstitev med našimi smučarkami.  

Zelo dobro pa so naši športniki in športnice v tem šolskem letu tekmovali tudi v atletiki in krosu. 

Izjemen rezultat in hkrati naš najboljši dosežek v zgodovini šole v atletiki doslej je dosegla Zoja 
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Smučarji 

Prepadnik, ki je v državnem finalu v Mariboru v teku na 300 metrov dosegla odlično 4. mesto! To je 

res neverjeten rezultat, ki ga bo v bodoče težko preseči. 

Na državnem finalu v krosu ob Zbiljskem jezeru pa sta lep uspeh dosegla tudi Gal Grzinčič in Andrej 

Špruk, ki sta v hudi konkurenci osvojila 5. in 10. mesto 

Za veliko pozitivno presenečenje pa so v tem letu poskrbeli tudi naši nogometaši, ki so se po 15. letih 

ponovno uvrstili na državno tekmovanje. Zaupana pa nam je bila tudi organizacija in izvedba 

četrtfinalnega državnega tekmovanja v nogometu za starejše učence, kjer smo dobili same pohvale za 

izvedbo pa tudi v tekmovalnem smislu so naši fantje presenetili z odličnimi igrami in le malo športne 

sreče jim je na koncu zmanjkalo za še odmevnejši rezultat. 

Odlične rezultate pa so naši športnik in športnice dosegali v tem šolskem letu tudi na medobčinskih in 

na področnih tekmovanjih. 

Škoda le, da je nekaj tekmovanj, kjer so bili naši učenci in učenke med favoriti, zaradi različnih 

okoliščin odpadlo. 

Me pa veseli dejstvo, da so po vseh teh ukrepih, ki so pustili posledice tudi pri naših športnikih in 

športnicah, naši fantje in dekleta ponovno našli motivacijo in željo za športno aktivnost in želim si le, 

da tako ostane tudi v prihodnjem šolskem letu…ali pa se ta želja in zagnanost celo poveča. 

 

NAJVIDNEJSI ŠPORTNI REZULTATI  V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 

 DRŽAVNA TEKMOVANJA 

 ( uvrstitve med najboljših 10 v državi) 

 

 1. mesto – EKIPNO V SMUČANJU 

 1. mesto – TINE ŽIBOVT - skoki 

 1. mesto - META MOLIČNIK -  skoki 

 1. mesto – MARCEL KOSMAČ - skoki 

 1. mesto – JAN VOLER  - skoki 

 2. mesto – NEJA ŠTIFTAR FIRŠT - skoki 

 2. mesto – ZALA ŽIBOVT - skoki 

 2. mesto – ALEKS ROBNIK – skoki                                      

 3. mesto – LUKA FUNTEK – skoki 

 4. mesto – ZOJA PREPADNIK – atletika (300 metrov)                                                                                          

 4. mesto – JOHAN VRŠNIK - skoki 

 4. mesto – MIJA LOGAR – skoki 

 4. mesto – ERIK ROBNIK - smučanje  

 5. mesto – NIK ENCI – skoki  

 5. mesto – ANA ZAMERNIK – skoki  

 6. mesto – VITA PRODNIK – skoki 

 6. mesto – LAN KOSMAČ – skoki  

 7. mesto – TINE ZAMERNIK – skoki  

 5. mesto – GAL GRZINČIČ - kros 

 5. mesto – ANA ZAMERNIK – skoki 

 10. mesto – LUKAS VOLER – skoki  

 10. mesto – GAL STRMČNIK – skoki  

 10. mesto – ANDREJ ŠPRUK – kros                                                                                                         

 3. mesto - ČETRTFINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V NOGOMETU-STAREJŠI UČENCI 

 

Skakalci 
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 PODROČNA TEKMOVANJA 

 ( uvrstitve med najboljše 3 ) 
 

 1. mesto – EKIPNO MLAJŠI UČENCI – smučanje 

 1. mesto – MIHA KLEMENŠEK – smučanje 

 1. mesto – NIKA MOLIČNIK - smučanje 

 1. mesto – TINE ŽIBOVT – skoki 

 1. mesto – NEJA FIRŠT ŠTIFTAR – skoki 

 1. mesto – META MOLIČNIK – skoki                                          

 1. mesto – JAN VOLER – skoki 

 1. mesto – ZALA ŽIBOVT – skoki 

 1. mesto – ANIKA ČOPIČ – atletika- skok v višino 

 1. mesto – ZOJA PREPADNIK – atletika-tek na 300 metrov 

 2. mesto – EKIPNO STAREJŠI UČENCI – smučanje    

 2. mesto – NOGOMET-STAREJŠI UČENCI 

 2. mesto – TAMARA PODBREŽNIK – smučanje 

 2. mesto – ANA ZAMERNIK – skoki 

 2. mesto – MARCEL KOSMAČ – skoki 

 2. mesto – JOHAN VRŠNIK – skoki 

 2. mesto – AŽBE MLINAR – atletika- suvanje krogle 

 3. mesto – GAŠPER ROBNIK –atletika – suvanje krogle 

 3. mesto – LUCIJA KRIVEC – atletika – tek na 1000 metrov                

 3. mesto  - STAREJŠI UČENCI – atletika – štafeta 4X100 metrov 

 3. mesto – MATIJA BRLEC – smučanje 

 3. mesto – TINA ŠPEH – smučanje 

 3. mesto – ERIK ROBNIK – smučanje 

 3. mesto – DAVID PREK BANOVIČ – skoki 

 3. mesto – LAURA KRIVEC - skoki 

 

 MEDOBČINSKA  TEKMOVANJA 

 ( uvrstitve med najboljše 3 ) 
 

 1. mesto – ANDREJ ŠPRUK – kros 

 1. mesto – JERCA LIPNIK – kros 

 1. mesto – GAL GRZINČIČ – kros 

 1. mesto – NOGOMET – STAREJŠI UČENCI 

 1. mesto – NOGOMET – MLAJŠE UČENKE 

 2. mesto – NOGOMET – MLAJŠI UČENCI    

 2. mesto – LUCIJA KRIVEC – kros 

 2. mesto – JAKA KOSMAČ – kros 

 2. mesto – NIKA MOLIČNIK – kros 

 2. mesto – KOŠARKA – MLAJŠE UČENKE 

 3. mesto – TOMAŽ PLESNIK – kros 

 3. mesto – NOGOMET – STAREJŠE UČENKE 

 

Mentor: RAJKO RUDNIK 

Gal na krosu 

Zoja – tek na 300 m 

Nogometaši 
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8 DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

8.1 KULTURNE IN DRUGE DEJAVNOSTI NA OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE 

To šolsko leto smo pod določenimi pogoji (maske, potrdilo o testiranju ali cepljenju, dovolj velik 

prostor…) lahko organizirali različne dogodke. Večina smo jih imeli v športni dvorani.  

Prvi šolski dan smo se srečali z novinci – prvošolci in njihovimi starši. Že septembra nas je obiskal 

Boštjan Gorenc Pižama, ki nas je popeljal v svet Bralne značke. Ob dnevu pismenosti smo imeli bralno 

uro; učenci so si z učitelji poiskali različne kotičke po Lučah in uživali v branju. Oktobra smo izvedli 

projekt Dediščina gre v šole. Pred jesenskimi počitnicami smo imeli komemoracijo. Decembra je 

najmlajše v športni dvorani obiskal Božiček, še prej pa vse otroke in zaposlene tudi Miklavž. Zadnji 

delovni dan v letu smo imeli ples po razredih, ob koncu delovnega dne pa kulturno prireditev ter 

sprejem novincev v šolsko skupnost v športni dvorani. Decembra je imela Glasbena šola Nazarje v 

športni dvorani Božično-novoletni koncert in nastopile so tudi starejše učenke našega zbora ter nekateri 

instrumentalisti. Januarja smo izvedli Teden pisanja z roko; vsak učenec je napisal eno pismo 

sorodnikom, prijateljem…. 31. 1. smo s koncertom obeležili dan šole. Pred zimskimi počitnicami smo 

nekaj ur namenili pustovanju in se predstavili tudi kraju. Marca smo si učenci zadnje triade in nekaj 

zaposlenih ogledali v Mariboru muzikal Figarova svatba. Otroci iz vrtca in učenci razredne stopnje v 

Lučah in Solčavi so z mentoricami pripravili prireditve ob materinskem dnevu. Maja so si učenci 

razredne stopnje v Nazarjah ogledali balet Grdi raček, v izvedbi GŠ Nazarje. Maja smo v Lučah 

organizirali revijo predšolskih in mlajših osnovnošolskih zborov –PIKAPOLONČEK,  junija pa so 

učenci, člani pevskih zobrov od 4. do 9. razreda, nastopili na glasbenem BUM-u v Mozirju 

(osnovnošolski zbori celotne Zgornje Savinjske doline so nastopili z desetimi pesmimi, ki so jih 

prepevali mladi pevci po celotni Sloveniji). Ob svetovnem dnevu čebel smo pred šolo in ob etno hiškah 

v sodelovanju s čebelarji izvedli dneve dejavnosti za učence od 1. do 6. razreda. Učenci 8. in 9. 

razredov, ki so obiskovali neobvezni izbirni predmet nemščina, so bili junija v Celovcu (Minimundus), 

devetošolci pa na povabilo veteranov vojne za Slovenijo v Velenju, kjer so obiskali Spominski center 

1991. Junija smo imeli v šoli tudi podelitev priznanj, predajo ključa in valeto. Junija so imeli učenci, 

ki so osvojili Bralno značko, nagradno srečanje ob etno hiškah. Zadnji delovni dan v šolskem letu smo 

zaključili z zaključno akademijo v kulturni dvorani, zvečer pa je bila na šolskem igrišču Kresna noč, 

kjer so nastopili Oktet Žetev in Jan Plestenjak z bendom.  

 

Kulturni dogodki v fotogaleriji 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi šolski dan v Lučah in Solčavi 
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Uvod v Bralno značko Bralna urica 

Obisk Božička Prednovoletna prireditev 

Dan šole Pustovanje 

Materinski dan PIKAPOLONČEK 
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8.1.1 BESEDIČICA 
 

V letošnjem šolskem letu je JSKD – izpostava Mozirje – v 

sodelovanju z osnovnimi šolami izpeljal že 18. srečanje mladih 

literarnih ustvarjalcev v Zgornji Savinjski dolini.  

Z literarnimi prispevki, ki sta jih izbrali mentorici Simona Funtek in Karmen Oset, so se predstavili 

Anika Čopič, Tamara Podbrežnik, Ana Kočnar in Ana Zamernik. Učenke so s svojo kreativnostjo 

pisanja umetnostne besede, domišljijo in poznavanjem književnih junakov spisale prozna in eno 

dramsko besedilo.  

To leto je besedila prebiral Tone Partljič, ki je bil nad prebranim navdušen. Na Ta veseli dan kulture, 

3. 12. 2021, je razkril, katera besedila so ga v trenutku prebiranja prepričala, čeprav je mnenja, da vsako 

izmed besedil nosi posebno vrednost 

Osrednjo nagrado je prejela Anika Čopič za hudomušno pravljico Le ena želja. 

Prav vse sodelujoče si zaslužijo pohvalo za sproščen nastop, za dobre literarne prispevke in tudi za to, 

ker se zavedajo pomena pisane slovenske besede in vztrajajo na literarni poti. Upamo, da se bo mladim 

literatom naslednje leto pridružil še kdo, ki izstopa v svoji ustvarjalnosti. 

 

Mentorica: Karmen Oset 

 

8.1.2 SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 
 

Bralna značka ima na OŠ Blaža Arniča že lepo tradicijo, letos je potekala že 51. Uvod v bralno 

»tekmovanje« je letos že v začetku septembra popestril slovenski ustvarjalec – pesnik, pisatelj, 

prevajalec, komik in igralec Boštjan Gorenc – Pižama, malo drugačen kot običajno pa je bil tudi 

zaključek, saj smo za učence, ki so bralno značko opravili, organizirali piknik na Prodah.  

V letošnjem šolskem letu je bralno značko osvojilo 126 učencev (74 %), kar je 5 % več kot v lanskem 

šolskem letu. Na razredni stopnji je bralno značko osvojilo 96 % učencev, na predmetni stopnji pa 45 

%. 

Posebne čestitke veljajo zlatim bralnim značkarjem (Pia Sedelšak, Sara Robnik, Gašper Robnik, Tilen 

Žagar, Neža Arnič, Ajda Kopušar, Matevž Šumet), ki so za zvestobo bralni znački v vseh letih šolanja 

prejeli spominsko priznanje in knjižno nagrado Kjer veter spi Damijana Šinigoja. 

        Mentorica: Simona Funtek 

Zaključek Bralne značke Obisk Cankarjeve domačije 
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8.1.3 DRAMSKI KROŽEK 
 

V šol. letu 2021/22 so bili v dramski krožek vključeni učenci od 6. do 9. razreda, ki so skozi vaje 

razvijali lastno domišljijo, iznajdljivost, nekateri so bili kreativni pri izdelavi rekvizitov, ob tem pa so 

se urili v besednem izražanju, izrazni mimiki, sproščenosti in oblikovanju scene. 

Pred praznikom spomina na mrtve se je skupina učencev pripravljala na žalno slovesnost, kjer so 

recitirali pesmi. 

Vsi učenci 6. razreda so sodelovali pri pripravi in izvedbi odlomka iz igre Bedak Pavlek, ki smo jo 

uprizorili na podelitvi priznanj v športni dvorani. 

S skupino sedmošolcev smo se pripravili na zaključno prireditev, kjer so ti povezovali prispevke v 

povezavi z izbirnim predmetom televizija. 

 

Mentorica: Karmen Oset 

8.1.4 PEVSKA DEJAVNOST 
 

 CICI OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

V CICI OPZ so bili vključeni otroci iz vrtca - skupina ZAJČKI in učenci 1. razreda. Skupno 31 pevcev 

se je na pevskih vajah družilo ob ponedeljkih in četrtkih. Vaje so do aprila zaradi koronskih ukrepov 

potekale ločeno; za otroke iz vrtca v igralnici, za učence 1. razreda v matični učilnici, občasno tudi na 

dvorišču pred športno dvorano. Učenci so k uram petja radi prihajali. Doživljali so jo kot zabavo, 

sprostitev in razvedrilo.  

Naučili smo se 15 pesmi. Veliko časa smo namenili dihalnim in ritmičnim vajam. Sprostili smo se ob 

plesu in šaljivih igrah, pesmi pa nadgradili s  spremljavo na ukulelo. 

Nastopali smo na šolskih prireditvah in reviji predšolskih zborov PIKAPOLONČEK.  

NASTOPI: 

1. Nastop ob obisku Božička 

2. Nastop ob dnevu šole 

3. Nastop materinski dan  

4. Nastop na reviji Pikapolonček 

5. Nastop na Zaključni akademiji 

 

Vsi učenci so si  na vajah poglabljali melodični in ritmični posluh.   

Na nastopih so se urili v samozavesti in skupinskem sodelovanju. Prepevanje naučenih pesmi tudi v 

počitniškem času pa bo potrditev dobrega dela.  

 

Zborovodkinja: Silvestra Robnik 

 

 OTROŠKI IN MLADINSKI ZBOR LUČE 

Zaradi ukrepov, ki so v tem šolskem letu veljali zaradi epidemije COVID – 19, je delo pri obeh zborih 

potekalo v zelo specifičnih razmerah.  

Vaje obeh zborov so od septembra 2021 do marca 2022 potekale v dvorani gasilskega doma, ker je 

učilnico GUM zasedel 6. razred. Zbora sta bila razdeljena v štiri skupine, vsak razred je predstavljal 

mehurček zase. Zaradi tega ni bilo mogoče pričakovati kakšnih kvalitetnih rezultatov. 

Najpomembnejše je bilo le to, da učenci niso izgubili stika s petjem in da pevske sposobnosti pevcev 

niso padle. V vsakem mehurčku smo prepevali znane pesmi s poudarkom na ljudskem repertoarju, 

naučili pa smo se tudi nekaj novih pesmi s področja zabavne glasbe. 
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OPZ: 

Marca 2022 sem lahko začel združevati mehurčke. Vaje so spet lahko potekale v učilnici GUM, kjer 

so bili pogoji za delo neprimerno boljši. Otroški zbor se je razdelil na mlajšega (2. in 3. razred) in 

starejšega (4. in 5. razred). Mlajši OPZ je štel 16, starejši pa 13 pevcev. Mlajši OPZ se je pripravil na 

revijo Pikapolonček, ki je bila 19.5.2022 v OŠ Luče in suvereno opravil svoj nastop. Starejši OPZ se 

je pridružil mladinskemu zboru na območni reviji ZBOROVSKI BUM 2022, ki je odzvenel 1.6.2022 

v OŠ Mozirje. Imeli smo nekaj težav z osvojitvijo repertoarja, ki je štel 9 sodobnih pesmi, med katerimi 

je bilo kar nekaj novitet. Tudi časa za delo smo imeli zelo malo, komaj tri mesece. Na koncu pa so bile 

vse pesmi osvojene in tudi izvedene na visokem nivoju. 

 

MPZ: 

Mladinski zbor (40 pevcev) je od marca do maja deloval v dveh mehurčkih: 6. in 7. razred – prvi glas 

ter 8. in 9. razred – 2. glas. Pripravljali smo se za nastop na reviji BUM 2022. Vsak glas posebej je 

lahko na tak način hitreje in bolj kvalitetno osvojil vseh 9 pesmi, ki so bile težavnostno na visokem 

nivoju. Po prvomajskih praznikih sta se oba glasova združila in uspešno odpela repertoar pesmi na 

reviji 1.6.2022 v Mozirju. Dve skladbi je zbor zapel na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta 

24.6.2022. 

Zborovodja OPZ in MPZ: Mitja Venišnik 

 

 OTROŠKI PEVSKI ZBOR POŠ SOLČAVA 

V otroškem pevskem zboru Solčava je letos prepevalo vseh 22 otrok od 1. do 5. razreda. Vaje smo 

imeli dvakrat na teden – ob sredah in četrtkih sedmo uro. Naučili smo se 11 novih pesmi in veliko 

glasbenih iger po priročniku Katje Gruber. Letos smo namenili veliko časa vajam za preciznost in 

natančnost intonacije. Predvsem smo delali na višini tona. 

Nastopili smo na šolskem novoletnem koncertu na naši šoli, na proslavi ob materinskem dnevu, na 

zaključni prireditvi na valeti. Najbolj pomemben nastop za nas pa je bilo sodelovanje na območnem 

srečanju otroških zborov Pikapolonček, ki je bilo 19. 5. 2022 v Športni dvorani Luče. Ob tej priložnosti 

so nam na pomoč priskočili Oktet Žetev, ki so skupaj z nami zapeli pesmico Tomaža Habeta, Če bi se 

svet nazaj vrtel. Otroci so imeli prvič priložnost peti na velikem odru, zato so bili zelo zadovoljni. 

 

Zborovodkinja: Tadeja Robnik 

 

8.1.5 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

 LOGIKA  

Interesno dejavnost logika je obiskovalo 11 osmošolcev in potekala je enkrat tedensko. 

Cilj interesne dejavnosti logika je bil z učenci predelati osnove izjavne logike in učence seznaniti z 

različnimi načini reševanja logičnih problemov ter jih tako vzpodbuditi k logičnemu razmišljanju in 

odločanju ter obenem k odkrivanju in razvijanju sposobnosti povezovanja ostalih znanj in logike. Cilj 

je bil realiziran. 

Učenci so se z osvojenimi vzorci reševanja logičnih nalog pomerili s sovrstniki najprej na šolskem 

tekmovanju iz logike,  najboljši 7., 8. in 9. razreda pa tudi z najboljšimi vrstniki po vsej Sloveniji na 

regijskem oz. državnem tekmovanju iz logike. 

 

Mentorici: Branka Anželak in Jožica Bezovnik 
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 PLANINSKI KROŽEK  

V planinski krožek je vpisanih 36 učencev od 3. do 9. razreda. 
 

Za jesenski pohod smo izkoristili sončno jesensko soboto, 9. oktobra 2021. Pohoda se je udeležilo 28 

mladih planincev z mentoricami in člani Planinskega društva Luče. Z avtobusom smo se odpeljali do 

parkirišča pod celjskim gradom. Nato smo se odpravili na pot. Hodili smo po lahki, z listjem prekriti, 

gozdni poti. Nekaj časa smo hodili vsi skupaj, nato smo se razdelili v dve skupini. Najmlajši planinci 

so ubrali lažjo in krajšo pot pod Grmado, starejši planinci pa so se po strmi gozdni poti povzpeli na 

Grmado. Skupini sta se ponovno združili na Pečovnikovi koči, kjer smo si privoščili malico iz 

nahrbtnika in topel čaj. Pot nas je vodila naprej na Tolsti vrh vse do Celjske koče. Na Celjski koči je 

bilo zelo zabavno. Otroci so uživali in se igrali na igralih. Privoščili smo si topel obrok in sladkarije iz 

nahrbtnika. Utrujeni, s polnimi nahrbtniki kostanja, ki smo ga nabrali med potjo, smo se vrnili do 

avtobusa in odpravili proti domu.  
 

V soboto, 19. marca 2022, je bil po dveh letih premora zopet organiziran Zimski Arničev pohod na 

Raduho. Pohoda se je udeležilo 23 mladih planincev, od teh 7 iz Solčave. S kombiji smo se odpeljali 

do kmetije Radušnik, od tam pa nas je čakala uro in pol dolga pot do Koče na Loki. Tam smo se 

okrepčali s čajem in z borovničevim zavitkom ter malico iz nahrbtnika, kasneje pa uživali še v zimskih 

radostih. Pot nazaj je bila malo daljša, saj smo prehodili celotno pot do Luč. 

V mesecu maju je bil planiran spomladanski izlet Smrekovec – Travnik, a je bil zaradi slabega vremena 

odpovedan.  

Med poletnimi počitnicami, od 17. do 19. avgusta, bomo organizirali dvodnevni poletni tabor na 

Ravneh.  

Mentorice planinskega krožka: Maja Brinovšek, Špela Kumer, Katja Matijovc 

 

                                                      

 RAZREDNE INTERESNE DEJAVNOSTI 

Učenci razredne stopnje imajo eno uro na teden interesno dejavnost, ki jo vodi njihova razredničarka. 

Ta ura je bolj sprostitvene narave. Učenci pri teh urah pojejo, praznujejo rojstne dneve, lahko se igrajo, 

obiskujejo računalniško učilnico, gredo na sprehod ali pozimi na sneg, lahko berejo ali se pripravljajo 

na kakšno tekmovanje.  

 

 INTERESNE DEJAVNOSTI,  KI SO JIH IZVAJALI ZUNANJI SODELAVCI  

 Učenci 1. triade, sedmošolke ter vrtec so do konca oktobra obiskovali plesni tečaj, ki ga je izvajala 

Lea Sunarić. Devetošolci pa so obiskovali plesni tečaj, kjer so se pripravljali za nastop na valeti. 

 Andrej Rak je na šoli enkrat tedensko poučeval harmoniko.  
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8.2 ŠOLSKA SKUPNOST  

V okviru šolske skupnosti smo izvedli sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, preko celega šolskega 

leta smo zbirali plastične zamaške in se pripravljali na otroški parlament. Ob koncu šolskega leta smo 

na podelitvi priznanj v okviru Šolske skupnosti podelili pohvale učencem, ki so vse leto učno ali kako 

drugače pomagali učencem in zaposlenim na šoli. Podelili smo tri pohvale.  

Tema letošnjega 32. otroškega parlamenta je bila »Moja poklicna prihodnost”. V okviru te teme so 

učenci na razrednih urah, nato pa še po skupinah razmišljali o petih podtemah: Moj poklic: skrbi, 

pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; 

Slovenija, Evropa, svet-pozitivno, negativno, zanimivo ter vpliv Covid-19 na izbiro poklica. Učenci so 

prišli do zanimivih ugotovitev in predlogov. Sedem učenk (Špela Pečovnik, Ana Kočnar, Tinkara 

Čopič, Neža Arnič, Tamara Podbrežnik, Eva Loka in Zoja Prepadnik) se je aktivno pripravljalo na 

regijski parlament, kjer pa sta našo šolo suvereno zastopali osmošolki Ana Kočnar in Špela Pečovnik. 

Regijski parlament je potekal 18. marca 2022 preko aplikacije Zoom. Učenci so na srečanju upoštevali 

pravila sporazumevanja in svoje odločitve, izražanja in mnenja podprli z argumenti in s 

konstruktivnimi rešitvami. Razprava je bila vsebinsko bogata in je trajala nekaj manj kot dve uri. Na 

nacionalni parlament, ki je potekal 11. aprila 2022, v Državnem zboru RS, se naši učenki žal nista 

uvrstili. Izmed šestih predlaganih tem so izbrali novo: »Duševno zdravje otrok in mladih«, ki bo tema 

razprav v prihodnjih dveh letih poteka Otroških parlamentov.                  

   Mentorica: Polona Škrubej 

 

8.3 ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA 

Zgodnje učenje angleščine so v šolskem letu 2021/2022 obiskovali učenci iz vrtca Luče in vrtca 

Solčava. V obeh oddelkih smo se srečevali enkrat tedensko. V Lučah je bilo realiziranih 36, v Solčavi 

pa 37 ur. 

V vrtcu Luče je program zgodnjega učenja angleščine ob ponedeljkih obiskovalo 17 otrok, starih od 5 

do 6 let, v Solčavi pa ob torkih 7 otrok, starih od 4 do 6 let. Otroci so bili večinoma zelo motivirani, 

radi so sodelovali in se tudi zelo hitro učili. Sproščeno so peli pesmice ob katerih smo izvajali različne 

gibe in sodelovali v enostavnih dialogih. Aktivnostih so bile načrtovane njihovi starosti in razvojni 

stopnji primerno, preko igre, pesmic, krajših zgodbic in gibalnih aktivnosti. Z otroci iz Solčave smo se 

predstavili tudi na Cici valeti, starši iz Luč pa so svoje otroke lahko videli na video posnetku, ki smo 

ga pripravile skupaj z vzgojiteljicami. 

Učiteljica: Maja Brinovšek 
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9 HOSPITACIJE, PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKE PRAKSE 

9.1 HOSPITACIJE V ŠOLI IN VRTCU 

V šolskem letu 2021/2022 so bile opravljene naslednje hospitacije:  

Šola:  

št. Učitelj predmet razred 

1. SILVESTRA ROBNIK MAT 1. 

2. ALENKA KAC MAT 3. 

3. MARIJA JAZBEC DSP 3. 

4. SIMONA MOLIČNIK TJA 6 

5. NATAŠA ČOPIČ MAT 4 

6. SIMONA FUNTEK N2N 5. 

7. SAŠA VRABIČ MAT 2. 

8. NINA GOSTEČNIK MAT 5. 

9. MAJDA NERAT  BIO 8. 

10. MAJA BRINOVŠEK TJA 3. 

11. ALENKA KOS FIZ 9. 

12. KARMEN OSET SLJ 6. 

13. SOLVESTRA ROBNIK MAT 1. 

14. HANA OREŠNIK GEO 8. 

15. KATJA MATIJOVC MAT 1. 

16. BERNARDKA IPAVEC MAT 4., 5 

17. KATJA MATIJOVC MAT 3. 

18. SILVESTRA ROBNIK SLJ 1. 
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Vrtec:  

št. Vzgojitelj/ pomočnik vzgojitelja dejavnost starostno obdobje 

1. 
MOJCA BENEDIK,  

SUZANA PLESNIK 
UMETNOST 1. / BIBE 

2. 

BLAŽENKA BEZOVNIK, 

KARMEN BREZNIK, 

MARUŠA ŠTORGEL 

UMETNOST 2. / POLŽKI  

3. 
JASMINA PREPADNIK 

NATALIJA SEDELŠAK 
JEZIK 3. / JEŽKI 

4. 
ALBINA FUNTEK, 

ANDREJKA SEM 
UMETNOST 2. / ZAJČKI 

5. 

MOJCA FUNTEK, 

MARIJA KLADNIK, 

PETRA GRADIŠEK 

JEZIK KOMBINIRANI ODDELEK 

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo opravljenih 18 hospitacij v šoli in 5 hospitacij v vrtcu. Vse opazovalne 

ure so bile dobro načrtovane in izvedene. Pri vseh urah so bili   izpolnjeni evalvacijski listi. Končna 

analiza opravljenih hospitacij:  

 pri opazovanih urah so bili izpolnjeni zastavljeni cilji, 

 učenci in otroci v vrtcu so bili pri delu aktivni, ustvarjalni,  

 pri vseh opazovanih urah je bilo opaziti dobre medsebojne odnose in sproščeno odnos med učenci 

ter učitelji in vzgojitelji. 

 

9.2 PEDAGOŠKA PRAKSA 

V šolskem letu 2021/ 2022 so pedagoško prakso na OŠ Blaža Arniča Luče opravljali:  

 Ime in priimek dijaka/ 

študenta 

Šola/ smer Datum opravljanja 

prakse 

Mentor 

1. Nika Moličnik 
Predšolska vzgoja 

Gimnazija Center 

Celje (4. letnik) 

27.9.- 22.10. 2021 Mojca Benedik 

2. Maruša Robnik 
Predšolska vzgoja 

Gimnazija Center 

Celje (2. letnik) 

8.11.2021 – 

19.11.2021 
Funtek Albina 

3. Ema Germelj 
Srednja vzgojiteljska 

šola Ljubljana (1. 

letnik) 

6.-10.6. 2022 Jasmina Prepadnik 

4. Veronika Marolt FF Ljubljana 

TJA, NEM 
24.- 28. 1. 2022 Simona Moličnik 

5.  Tjaša Čopar UP – Pef, RP – 4. 

letnik 
4. – 22. 4. 2022 Silvestra Robnik 

6. Daša Zamernik 
UM – PEF – MAT 1. 

letnik 

20 ur opazovalne 

prakse 
Bezovnik Jožica 
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9.3 OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA  IN STROKOVNIH IZPITOV  

V tem šolskem letu ni nihče opravljal pripravništva ali strokovnega izpita.  

 

 

10 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 

Strokovni delavci so se udeleževali študijskih skupin, ki jih za posamezna področja izvaja Zavod za 

šolstvo ter aktivov, ki so organizirani med šolami Zgornje Savinjske doline. Skupno izobraževanje je 

zaradi ukrepov povezanih z epidemijo odpadlo, marca smo vsi zaposleni opravili varstvo pri delu. 

Individualna izobraževanja so predstavljena v spodnji tabeli, nekaj teh tem so strokovni delavci 

predstavili tudi na pedagoških konferencah.  

 

 TABELA IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV 

Z.št. Ime in priimek Izobraževanje 

1. 
Nataša Čopič 

 

Matematik 4 

Akademija Radovednih pet 

2. Saša Vrabič 

Študijska skupina 

Damjana Šmid – KAKO POMAGAMO OTROKU V STISKI 

Rokus - AKADEMIJA 

3. Majda Nerat 

Prirodoslovno društvo – PRIPRAVA NA TEKMOVANJE – 

PAJKOVCI  

Študijska skupina 

Izobraževanje Prva pametna podeželska učilnica 

4. Špela Kumer 

Študijska skupina 

MOST – Varna raba interneta in naprav 

Spletno predavanje Nine Jelen – Če učitelj posluša učenca, tudi 

učenci poslušajo učitelja 

5. Simona Moličnik 

DIGITALNA BANKA NALOG ZA ANGLEŠČINO ZA 

OSNOVNOŠOLCE Z DISLEKSIJO 

Študijska skupina 

Spletna izobraževanja 

6. Hana Orešnik 

Študijska skupina za ZGO in GEO 

Drugačna geografija: Raziskovalni tabor – Pohorje 

Geografija gora in alpska vzgoja za trajnostni razvoj 

Izobraževanje Prva pametna podeželska učilnica 

7. Karmen Oset 
Študijska skupina 

Damjana Šmid – Obvladovanje stresa in medsebojni odnosi 

8. Marija Jazbec Andreja Pšeničny – Ali sem kandidat/-ka za izgorelost? 

9. Silvestra Robnik 

Študijska skupina 

Zborovska šola za vrtce 

Rokus - AKADEMIJA 

10. Nina Gostečnik Matematik I 

11. Maja Brinovšek 

Študijska skupina 

Srečanja Zdravih šol 

Formativno spremljanje – primeri iz angleščine 

Spletna izobraževanje založbe Oxford 
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12 Tadeja Robnik 

Pikapoje – »glasbena nadarjenost in multimedia 

Pozitivna psihologija, niz predavanj: 

5. 1. 2022 Opolnomočenje staršev in učiteljev za opolnomočenje 

otrok - Noah Charney 

8. 1. 2022 Čuječa vzgoja v času korone – dr. Eva Škobalj 

12. 1. 2022 Medgeneracijski odnosi – starševstvo in 

starostarševstvo  - Danica Vidmar 

15. 1. 2022 Kako približati otroku branje – Boštjan Gorenc 

Pižama 

19. 1. 2022 Če učitelj posluša učence, tudi učenci poslušajo 

učitelja – Nina Jelen 

22. 1. 2022 Vzgoja otroka športnika – Andreja Holsedl 

26. 1. 2022 Zakaj moramo imeti burna družinska nedeljska kosila 

z najstnikom – Ivan Lorenčič 

29. 1. 2022 V življenju ni nagrad in kazni, ampak le posledice – 

ugodne in neugodne – dr. Branka D. Jurišič 

2. 2. 2022 Stradam da lahko nadzorujem življenje – Polona Rodič 

GLASBENA DELAVNICA s Tadejo Mraz Novak – 26. 1. 2022  

13. Katja Matijovc 

Matematik III. (25. 9. 2021) 

Avtizem v družbi. Tukaj in sedaj. (7. 12. 2021) 

Boštjan Gorenc Pižama – Kako otroku približati branje? (15. 1. 

2022) 

Nina Jelen – Če učitelj posluša učenca, tudi učenec posluša 

učitelja (19. 1. 2022) 

Akademija Lili in Bine (3. 2. 2022) 

Akademija Radovednih 5 – Digitalna pismenost (9. 2. 2022) 

Akademija Radovednih 5 – Motivacija v času izzivov (22. 3. 

2022) 

Razumevanje in zdravljenje otroških travm (21. 2. 2022) 

Predstavitev prenovljenih Radovednih 5 – Mladen Kopasič (29. 

3. 2022) 

14. Bernardka Ipavec 

Matematik III. 25. 9. 2021 

Varnost na spletu za otroke in odrasle 19. 10. 2021 

Novosti v spletni učilnici Kolesar 3. 11. 2021 

Avtizem v družbi. Tukaj in sedaj. 7. 12. 2021 

Kako otroku približati branje 15. 1. 2022 

Če učitelj posluša učenca, tudi učenec posluša učitelja 19. 1.2022 

Internetne prevare in neresnice 1. 2. 2022 

Akademija Radovednih pet 1. 2., 22. 3. 2022 

Slavnostna akademija Lili in Bine 3. 2. 2022 

Predstavitev gradiv Planet Radovednih pet 29. 3. 2022 

15. Polona Škrubej 

Študijske skupine (svetovalno delo v vrtcu in šoli) 

Srečanje Zdravih šol 

Nacionalni posvet Slovenske mreže zdravih šol »Obrazi nasilja 

v življenju otrok in mladostnikov« 

NIJZ »Mladostniki in motnje hranjenja« 

Damjana Šmid: Obvladovanje stresa in skrb zase 

16.  Simona Funtek 

Priprava na tekmovanje iz nemščine 

Priprava na Cankarjevo tekmovanje 

Bralna značka 

Pomoč v sistemu COBISS 
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17. Blaženka Bezovnik 

Spletni seminar preko ZOOM CICImatik I,  

Matematik natalija Čerček s.p. Maribor    

Dvodnevna hospitacija  v Montessori vrtcu in osnovni šoli 

Zavoda Antona Martina Slomška Maribor (nadgradnja 

izobraževanja pedagogika Montessori v javnem vrtcu in 

18. Jožica Bezovnik 

Vzgoja in izobraževanje brez stresa 

Najpogostejše napake vzgojnega postopka 

Seminar REŠEVANJE AVTENČNIH PROBLEMOV Z 

ORODJEM SCRATCH IN RAZVIJANJE 

RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA 

Izobraževanje Prva pametna podeželska učilnica 

19. Jasmina Prepadnik 

09. 10. 2021 spletno izobraževanje CICImatik II,  

Od 02. 04. 2022 do 25. 04. 2022, 

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN .  

20. David Moličnik Izobraževanje Prva pametna podeželska učilnica 

21. Maruša Štorgel Učinkovito  delo asistenta in spremljevalca v vrtcu, šoli 

22. Abina Funtek 
»Potovanje na začetek sveta (glasbena pravljica z lutkami)«,  

Jaz učitelj-ica, jaz vzgojiteljica, avtoriteta, spretnosti in lastnosti 

(vrtec, šola). 

23. Mojca Funtek CICIMATIK  

 

 

 

11 PROJEKTI 

 ZDRAVA ŠOLA 

Rdeča nit v tem šolskem letu se je glasila Čas za zdravje je čas za nas. Na regijskih srečanjih Zdravih 

šol smo veliko spregovorili o duševnih stiskah otrok in mladostnikov, krepitvi duševna zdravja ter 

spodbujanju gibanja. Nekaj teh vsebin smo izvedli tudi na naši šoli.  

Že med počitnicami smo pričeli s planinsko dejavnostjo. Izvedli smo tridnevno planinsko taborjenje 

na Planini Ravne, med šolskim letom pa so se učenci planinskega krožka udeležili še dveh izletov, na 

Celjsko kočo ter Arničevega pohoda na Loko. V mesecu septembru smo dan bralne pismenosti 

obeležili z medvrstniškim druženjem ter branjem v paru na prostem. Starejši učenci so brali mlajšim 

ali pa so brali drug drugemu. Dan slovenskega športa, ki je potekal 23. 9., smo obeležili z različnimi 

gibalnimi aktivnostmi v razredu ter na 

prostem.  

V novembru smo obeležili tradicionalni 

slovenski zajtrk, učenci pa so si ogledali 

tudi video gradivo na to tematiko. Z 

različnimi nasveti za zdravo spanje smo 

18. 3.                    obeležili svetovni dan 

spanja, ob Dnevu Zemlje, 22. aprila pa 

smo se s prispevkom spomnili tudi na naš 

planet. Učenci druge in tretje triade so 23. 

marca sodelovali na spletno interaktivni 

predstavi Zavajanje in laži na internetu, 

ki jo je izvedla ekipa Safe.si.  

 

 
Miniolimpijada na Lazah 
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V mesecu aprilu smo na skupnem roditeljskem sestanku gostili predavatelja Marka Juhanta, ki je za 

starše in zaposlene spregovoril o različnih receptih o vzgoji. Učenci prve triade so se 15. aprila udeležili 

Mini olimpijade v Nazarjah, kjer so se pomerili v različnih gibalnih aktivnostih, spoznavali olimpijske 

simbole ter širili olimpijski duh. V mesecu maju smo sodelovali v projektu Simbioza giba, kjer smo 

večino dejavnosti izvedli v šoli, nekatere pa so učenci s starši in starimi starši nadgradili tudi doma. 

Učenci prve triade so sodelovali pri projektih Spodbujamo prijateljstvo ter S cveta na cvet za boljši 

planet. Učenci 8. razreda so prisluhnili vsebinam spolne vzgoje, učenci 9.r. pa so se seznanili z 

osnovami prve pomoči. Vsi učenci so sodelovali tudi v dobrodelni akciji Pokloni zvezek.  

Šolsko leto je bilo še vedno zaznamovano z različnimi protikoronskimi ukrepi, kar je omejevalo 

izvajanje določenih aktivnosti. Kljub temu smo se trudili za zdravje učencev ter vseh zaposlenih na 

šoli. 

Vodja projekta: Maja Brinovšek 

                                                                                                   

 MEDNARODNI PROJEKT SLIKE NA LEDU 

V tem šolskem letu je podružnična šola že 15. leto sodelovala v mednarodnem projektu Slike na ledu 

(Bilder am Eis). Motiv na zastavi solčavske šole so bile fotografije tistih dejavnosti v šoli, ki so 

učencem najljubše. Pandemija je tudi tokrat preprečila prisotnost gledalcev na otvoritvi na Belem 

jezeru v Avstriji. Zastava z našimi fotografijami v širini enega in dolžini dveh metrov je razstavljena v 

avli podružnice. Razglednice z enakim motivom tudi tokrat niso potovale po Evropi kot v prejšnjih 

letih, prejeli pa so jih učenci. 

Mentorica: Bernardka Ipavec 

 

 PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« 

Sedmošolci so v tem šolskem letu v okviru nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture  »Rastem 

s knjigo«, ki ga pripravlja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, obiskali 

Knjižnico Luče. Obisk smo izvedli v četrtek, 19. 5. 2022. 

Cilj tega projekta je omogočiti osnovnošolcem, da na zanimiv način spoznajo, kaj vse ponuja splošna 

knjižnica, in da postanejo njeni samostojni uporabniki. Po predstavitvi splošne knjižnice in vzajemnega 

kataloga COBISS ter njegove uporabnosti so se še sami sprehodili med knjižnimi policami in prelistali 

kakšno knjigo. Vsak sedmošolec je dobil  v last knjigo Jaz sem Andrej, avtorja Vinka Moderndorferja, 

ki so jo prebrali za zadnje domače branje. O tematiki prebrane knjige smo se pogovorili pri uri 

slovenščine. 

Mentorica: Karmen Oset 

 

 PROJEKT CINKARNE CELJE »S CVETA NA CVET ZA NAŠ PLANET« 

Z učenci 2. razreda smo se odzvali povabilu Cinkarne Celje in z veseljem sodelovali v projektu S cveta 

na cvet za naš planet. V zimskih mesecih smo prejeli vrečo zemlje in semena medovitih rastlin, ki smo 

jih posejali in za njih skrbeli vse do meseca maja, ko smo vsak 

svojo odnesli domov in jo posadili na prosto. V okviru projekta 

smo slikali na panjske končnice, izdelali vsak svoj cvetoči travnik 

v tridimenzionalnem prostoru. Izdelali smo tudi pravi hotel za 

žuželke, ki smo ga poimenovali Hotel na robu gozda. Oblikovali 

smo razstavo pred šolsko knjižnico, na ogled pa smo povabili tudi 

člana Čebelarskega društva Luče. Ob zaključku projekta smo 

naredili kratek film s predstavitvijo našega dela in ga poslali v 
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Cinkarno Celje. Vsi smo prejeli diplome za sodelovanje in 

svinčnike, ki jih bomo po uporabi lahko posadili. Svinčniki so prav 

posebni in iz njih lahko zraste novo zelišče, zelenjava ali cvetlica. 

Verjamem, da bomo nestrpno čakali, kaj bo zrastlo. V projekt se 

bomo vključili tudi v prihodnjem letu. 

Mentorica: Saša Vrabič 

 

 SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se z učenci 2. razreda pridružili 

projektu društva Sobivanje, SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO. 

Veliko smo se pogovarjali o prijateljstvu, peli in pisali pesmi, izdelali 

pa smo tudi plakat o prijateljstvu. Zaželeli smo si, da bi na svetu 

vladal mir in bi bili vsi ljudje prijatelji. Sodelovanje nam je bilo zelo 

všeč, saj smo še enkrat več slišali in spoznali, kako pomembno je 

razumevanje in prijateljstvo med ljudmi.  

Mentorica: Saša Vrabič 

 

 PASAVČEK 

Že vrsto let se z veseljem in navdušenjem priključujemo projektu 

Pasavček, ki spodbuja otroke k uporabi varnostnega pasu in jih 

osvešča o pomenu varnosti v prometu. Cilji projekta so: 

- spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev ter 

pripenjanje z varnostnimi pasovi med vožnjo (vseh potnikov v 

avtomobilu), 

- seznanjati z varnim vedenjem v različnih okoljih, 

- navajanje na dosledno spoštovanje prometnih predpisov, 

- navajanje na dosledno spoštovanje pravil vedenja v različnih 

prevoznih sredstvih (kombi, avtobus, avtomobil), 

Z učenci smo si ogledali kar nekaj filmov, ki smo jih našli na 

straneh Agencije za promet. Izdelovali smo prometne znake, avtomobile iz odpadne embalaže, si 

ogledali stara prevozna sredstva, se igrali s Strax stezo, si ogledali različne varnostne sedeže, tekmovali 

v zbiranju znakov za pripetost v avtomobilu, … 

Ob koncu akcije smo oddali poročilo in si prislužili nagrado, puzzle in diplome za sodelovanje. 

 

Mentorica: Saša Vrabič 

 

 VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

 

V letošnjem šolskem letu smo se projektu pridružili otroci iz vseh oddelkov vrtca Luče in učenci 1. 

triade iz Luč. Sodelovanje je potekalo v dveh delih. V prvem delu smo izdelali različna prevozna 

sredstva iz odpadne embalaže, se pogovarjali o prometu, peli pesmi … 

V mesecu maju smo izdelovali plakate, ki nas bodo tudi v prihodnje spominjali in opominjali na pomen 

varnosti v prometu.   

Fotografije prispevkov so bile objavljene na FB strani društva Sobivanje. 

Mentorica Saša Vrabič  
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 DEDIŠČINA GRE V ŠOLO – KULINARIČNE DOBROTE LUČKIH IN SOLČAVSKIH 

BABIC 

 

 RAZREDNA STOPNJA  

Učenci od 1. do 5. razreda smo si najprej ogledali enotno hiški na Prodah. Ogledali smo si črno kuhinjo 

in staro kmečko hišo. Nato so učenci igrali spomin (koliko poznamo stare predmete).  

V »vlcerski« hiši sta nas pričakali gospodinji. Tu sta nam prikazali kako se pripravi obrnjenik in 

masunek. Otroci so lahko seveda oboje tudi poizkusili.  

Nato pa smo v šoli po razredih ustvarjali na to temo (risanje ali slikanje starih predmetov). 

Napravili smo tudi razstavo izdelkov in starih predmetov.  

 

 PREDMETNA STOPNJA  

Na predmetni stopnji so si učenci ogledali dve 

samooskrbni samotni kmetiji, kjer kljub 

tehnološkemu napredku še danes kmetujejo na 

sonaraven način. Učenci 6. in 7. razreda so se 

odpravili na kmetijo Matk, ki leži na nadmorski 

višini 1165 m, v samotnem Matkovem kotu. Na 

kmetiji, ki deluje po ekoloških smernicah, 

gojijo avtohtone slovenske pasme, kot so krave 

cike, jezersko-solčavske ovce, drežniško in 

srnasto pasmo koz, čebelo kranjsko sivko, 

kokoši, konje in še marsikaj. Na kmetiji so 

učenci najprej izvedeli nekaj o njeni bogati 

zgodovini, nato pa so nam predstavili delo in 

življenje. Spoznali so njihove domače dobrote, kot so domač zeliščni čaj, kozji sir in skutni namaz. V 

zadnjih letih so svoj tradicionalen način življenja obogatili še s ponudbo domačih kozjih sladoledov z 

raznovrstnimi okusi.  

Osmošolci in devetošolci pa so v sklopu projekta spoznali prav tako odmaknjeno, samooskrbno kmetijo 

Spodnji Strmčnik, kjer se že peta generacija družine Rosc ukvarja z vzgojo krav mlekaric. Na kmetiji 

so se sprva ukvarjali s pridobivanjem mleka in skute, nato pa so na pobudo domačinov razvili še druge 

produkte, kot sta sir in jogurt. Pri razvoju okusov slednjega pa so vselej poslušni na želje odjemalcev, 

saj imajo najmlajši najraje okus vanilje s čokoladnimi kroglicami.  

 

 VRTEC – Luče  

V skupini Zajčki so si ogledali stare predmete, jih tipali, poimenovali, prepoznavali med narečjem in 

knjižnim govorjenim jezikom. Igrali so se spomin na temo predmetov v črni kuhinji. Iz slanega testa 

so izdelali žlinkrofe. Naredili in skuhali so tudi prave žlinkrofe s sladkim skutinim nadevom. Narezali 

so jabolka na kocke in si skuhali jabolčni kompot. 

V skupini Ježki so si ogledali stare »kastrole«, otroci so jih opazovali, rokovali in z njimi kuhali. 

Poimenovali so jih z narečnimi besedami (pinoca – zajemalka, štesel – kuhalnica, skleda – posoda, 

piskr – lonec …). Na to temo so preko fotografij spoznavali stare jedi (masunek, obrnjenik, kislo mleko, 

žlinfrofi, šnite, jabčni fižol, kisla repa, krompirjev zos …). V skupini so si pripravili jabolčni fižol. 

Otroci so luščili fižol in rezali jabolka, nato pa so to skuhali in pojedli. 

V skupini Polžki so se v tem času pogovarjali o življenju nekoč, predvsem o tem, kaj so tiste čase jedli, 

kje so kuhali, kakšno posodo so uporabljali. V igralnici so si ogledali in potipali staro posodo iz tistih 

časov.  Preko slik so si ogledali črno kuhinjo. Da pa je bilo bolj zanimivo, so odšli na ogled  prave črne 

kuhinje v eno izmed hišic v Etno vasi na Prodah. V »Polžji hišici«  je za malico pomočnica Karmen 

skuhala solčavski »masunek« naslednji dan pa so povabili na obisk go. Otovo Jožico ki jim je za malico 

pripravila pravi lučki »obrnenek«. Skupaj so izdelali tudi slikovni recept za le-tega. 
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V skupini Bibe so si ogledali slike starih stvari in so jih poimenovali. Podrobneje so si ogledali 

slamnico, jo tipali, jo opisali, povedali za kaj se uporablja... 

V Lučah so vse skupine obiskale Etno vasico na Prodah. Ogledali so si  hiško s čisto pravo črno 

kuhinjo, hiško s krušno pečjo, hiško z mlinom in kapelico. 

Vse skupine smo na  temo črne kuhinje še likovno ustvarjale z ogljem. 

Projekt se je zaključil s postavitvijo starih predmetov, risb in fotografij v hodnikih vrtca. 

 

 PODRUŽNICA SOLČAVA  

V vrtčevski skupini Muce  so se v tednu kulturne dediščine posvetili stari kuhinji; jedem, posodam. 

Ker pa je bilo to  ravno v Tednu otroka, so se naučili tudi nekaj starih iger. S starimi posodami so se 

veliko igrali in kuhali dobre otroške specialitete. Vzgojiteljica Minka jih je pogostila s čisto pravimi 

slastnimi šnitami. 

Vsi solčavski otroci so se odpravili do kmetije Ramšak, šolarji pa še do domačije Na hribru.  

Pri Ramšaku jih je z lepo dobrodošlico pričakala gospa Natalija in predstavila njihovo kmetijo. 

Pokazala je čarobni  stroj, kamor je vlila mleko, iz ene luknjice je priteklo posneto mleko, iz druge pa 

smetana, iz katere pridelajo maslo. Pokazala jim je tudi kako izdelajo skuto in sir, ogledali pa so si dva 

stara pripomočka za izdelavo masla in sira – pinja. Pogostila jih je z domačimi piškoti, s platiči, z 

domačim sokom in s solčavsko specialiteto »PUTRTOHI«. Otroci so bili zelo navdušen nad kmetijo, 

za konec pa jim je gospa pripravila prav poseben zaklad – recept za putrtohe, da ga bodo otroci svojim 

staršem predali  in jih mogoče tudi sami poskusili izdelati. 

Na hribru sta šolarje sprejela prijazna gospodarja in jih popeljala v čas daleč nazaj, ko so naši predniki 

živeli brez elektrike in vodovodne napeljave, hrano pa so si pripravljali v črni kuhinji. Ogledali so si 

domačijo, ki je ohranjena tako, da ima človek občutek, da je potoval v preteklost. Učenci so začudeni 

opazovali predmete iz »starih časov«, ki so uporabni še danes. Opazovali so gospo Jožico, kako je na 

odprtem ognjišču kuhala zeliščni čaj. Dim, ki se je vil tik pod stropom, je vse očaral. Najboljši čaj na 

svetu so učenci popili tako, kot so to počeli včasih – za skupno mizo in ob petju.   

Mentorice: Nataša Čopič, Hana Orešnik, Albina Funtek, Mojca Funtek, Katja Matijovc 

 

 ŠČETKA PO ZOBEH VODI V LEP NASMEH 

Učenci razredne stopnje so tako kot vsa leta doslej sodelovali v preventivni akciji za zdrave zobe.  

 ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV 

Tudi v tem šolskem letu smo zbirali plastične zamaške, ki smo jih podarili otrokom, ki potrebujejo 

pomoč.  

 ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 

Skozi celotno šolsko leto smo imeli pred šolo kontejner za zbiranje starega papirja. Finančna sredstva 

od zbranega papirja smo porabljali za prevoze šol v naravi.  

 PLAVALNI TEČAJ 

Učenci 3. razreda so se od 20. do 23.  junija 2022 učili plavalnih veščin v Velenju.  

 PODARI ZVEZEK – KARITAS 

Ob koncu šolskega leta smo zbirali zvezke in šolske potrebščine, ki so jih učenci darovali za Karitas, 

ki jih razdeli socialno šibkejšim otrokom.  



Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

                                                      Letno poročilo – šolsko leto 2021/2022                                                                    46 

 ICILS  2023 

Učenci 8. razreda so sodelovali v predraziskavi Mednarodne raziskave računalniške in informacijske 

pismenosti.   

 ŠOLSKA SHEMA   

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave 

ter mleka in mlečnih izdelkov. Naša šola v njem sodeluje že dvanajsto leto. 

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih 

izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja 

namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, 

srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd). 

Šolska shema je opredeljena z uredbo in je EU finančna pomoč šolam, vključno s slovenskim 

sofinanciranjem, za dobavo sadja in zelenjave ter mleka in določenih mlečnih izdelkov  

(navadni jogurt). V šolskem letu 2021/2022 smo učencem poleg redne malice in kosila ponudili 19 

obrokov svežega sadja in 25 obrokov mleka in mlečnih izdelkov. Razdelili smo 360 kg jabolk, 48 kg 

grozdja, 60 kg jagod, 50 kg hrušk, 16kg češenj ter 405 l mleka in 100 l navadnega jogurta. 

To sadje in mleko predstavlja dodatno vrednost k prehrani otrok in ne nadomeščajo sadja in mleka, ki 

je že redno na jedilniku. Za učenca je obrok zastonj. Stroške nabave šole po vloženem zahtevku in ob 

izkazanih dokazilih povrne Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vrednost pomoči šoli za 

šolsko sadje in zelenjavo znaša okvirno 5,58 evrov na učenca v šolskem letu ter za šolsko mleko 3,50 

evre na učenca v šolskem letu. 

Učinkovitost ukrepa spremlja Nacionalni inštitut za javno zdravje z anketiranjem učencev 4., 6. in 8. 

razreda na začetku šolskega leta in ob zaključku šolskega leta.  

Skupna vrednost sredstev, ki nam jih je odobrila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za 

šolsko leto 2021/2022 za sadje in zelenjavo znaša 959,76 eur za mleko in mlečne izdelke pa 602,00 

eur. 

 

                                                   Vodja projekta: Katarina Verbuč 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Tradicionalni slovenski zajtrk smo izvedli 19. 11. 2021. Učencem smo ob prihodu v šolo  

od 7.30 do 8.00 ponudili kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Vsa živila smo nabavili pri lokalnih 

proizvajalcih. Stroške za živila nam na podlagi zahtevka povrne Ministrstvo za kmetijstvo v višini 

0,63€  na otroka. Pri tem se upošteva število otrok v vrtcu in šoli na dan 31. 9. 2021. 

Namen in cilji tradicionalnega slovenskega zajtrka:  

- izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,  

- poudariti pomen in prednost lokalno pridelanih živil slovenskega izvora,  

- poudariti pomen kmetijske dejavnosti za okolje,  

- poudariti pomen čebelarstva za kmetijsko pridelavo,  

- splošno ozaveščanje učencev o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in 

izvajanja športnih aktivnosti.  

                                                                                              Vodja projekta: Katarina Verbuč 

 

 NARAVNI PARKI SLOVENIJE 

Tudi to šolsko leto smo 4., 5. razred OŠ Blaža Arniča Luče in 4., 5. razred POŠ Solčava preko projekta 

Naravni parki Slovenije spoznavali lepote naravnih parkov širom Slovenije. Tokrat smo spoznavali 

pisan svet cvetlic alpskega, panonskega in sredozemskega sveta. Reševanje zabavnih in seveda 

poučnih nalog nas je popeljalo po slovenskih rastlinskih biserih, njihovih življenjskih prostorih, 

posebnostih in pomenu. Spoznali smo tudi zakaj, so ogrožene in kako jih lahko ohranimo. Aktivnost 

je potekala od novembra 2021 do aprila 2022.  
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Ob koncu projekta pa smo za nagrado odšli na izlet v Solčavo, kjer smo si z vodičko ogledali Center 

Rinka, cerkev Marije Snežne, ter razstavo metuljev in fosilov. Nato pa smo se peš odpravili še v 

Robanov kot. Ob zaključku projekta so učenci prejeli tudi priznanja za sodelovanje.  

 

Mentorice: Bernardka Ipavec, Špela Kumer, Nataša Čopič 

 

 KOLESARSKI IZPIT 

V šolskem letu 2021/2022 so učenci 4. razreda na podlagi soglasja staršev opravljali teoretični in 

praktične del kolesarskega izpita. Teoretični del izpita je potekal od meseca septembra do meseca maja. 

Učenci so preko spletne aplikacije Radovednih pet usvajali predpisane učne vsebine. Na koncu pa je 

vsak izmed učencev opravil teoretični izpit. Po obravnavi teoretičnih vsebin, pa so učenci usvajali tudi 

praktična znanja – vožnja s kolesom. 

Po opravljenem teoretičnem delu kolesarskega izpita so nato učenci pred komisijo opravljali še 

praktični del izpita (20.6.2022). 

Kolesarski  izpit je letos opravljalo 15 učencev 4. razreda. 13 učencev je izpit tudi opravilo in si tako 

pridobilo kolesarske izkaznice.  

Mentorica: Nataša Čopič  
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12 DELOVANJE KNJIŽNICE  

12.1 KNJIŽNICA LUČE  

Delovanje šolske knjižnice je bilo večji del šolskega leta 2021/22 nekoliko oteženo, saj se zaradi 

protikoronskih ukrepov v knjižnici niso smeli istočasno nahajati učenci različnih razredov, pa tudi 

dostop do gradiva je bil malo otežen, prav tako se v knjižnici niso izvajale že utečene dejavnosti, ki so 

v prejšnjih letih privabile mnogo učencev – ustvarjalne urice, bralne minutke, branje devetošolcev 

prvošolcem, pravljične urice, bralni nahrbtnik, knjižničarski krožek.   

S sprostitvijo ukrepov pa je knjižnica spet bolj zaživela, zlasti je bila dobro obiskana ustvarjalna 

delavnica v mesecu knjige, učenci pa so zelo radi reševali tudi knjižne uganke. 

Čeprav mnogi učenci šolsko knjižnico zelo redko obiščejo, obstajajo tudi učenci, ki zelo radi berejo in 

so lahko drugim dober vzgled. Na zaključni prireditvi smo najboljše bralce iz posameznih razredov 

nagradili. Najzvestejši obiskovalci šolske knjižnice oz. najboljši bralci so postali:  

1. RAZRED: Matija Rosc  (60 knjig)   

2. RAZRED: David Prek Banović (70 knjig) 

3. RAZRED: Pika Prepadnik  (269  knjig) 

4. RAZRED: Ema Rosc  (400 knjig) 

5. RAZRED: Ulla Sofia Bezovnik Strmčnik  (50 knjig) 

6. RAZRED: Manca Robnik (26 knjig) 

7. RAZRED: Matija Brlec (22 knjig) 

8. RAZRED: Vid Strmčnik (14 knjig) 

9. RAZRED: Ajda Kopušar (17 knjig) 

Četrtošolka Ema Strmčnik je poleg diplome za najboljšo bralko na šoli prejela še knjižno nagrado.  

Knjižni nagradi sta si prisvojili tudi učenka 1. razreda iz POŠ Solčava Larisa Selišnik in Manca Robnik 

kot najboljša bralka na predmetni stopnji. 

Tretješolci so kot že več let zapored postali najboljši bralci na šoli, v knjižnici so si izposodili 1648 

knjig, kar v je v povprečju 95 knjig na učenca. Seveda si čestitke zasluži tudi njihova razredničarka 

Alenka Kac, saj že vsa leta  najbolj uspešno motivira učence za branje.  Vsi učenci skupaj so si v 

šolskem letu 2021/22 sposodili 4873 knjig, kar je 33 knjig na učenca.  

Poleg spodbujanje branja in vzgajanje učencev v samostojne uporabnike knjižnice je bila moja glavna 

naloga v tem šolskem letu še vedno vnašanje  gradiva v sistem cobiss.  

 

Knjižničarka: Simona Funtek 

 

12.2 KNJIŽNICA SOLČAVA 

 

Šolska knjižnica na POŠ Solčava je bila v tem šolskem letu odprta ob torkih in petkih. Učenci so 

dvakrat na teden lahko obiskovali tudi krajevno knjižnico.  

Učenci so si v tem šolskem letu izposodili 640 knjig. Vsak učenec si je povprečno izposodil nekaj manj 

kot 30 knjig. Kako uspešni pa so bili posamezni razredi oz. učenci:  

1. razred: skupaj prebranih 255 knjig (42,5 na učenca)  

2. razred: skupaj prebranih 13 knjig  

3. razred: skupaj prebranih 53 knjig (17,6 na učenca)  

4. razred: skupaj prebranih 258 knjig (32,25 na učenca)  

5. razred: skupaj prebranih 61 knjig (15,25 na učenca)  
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Največ knjig si je v tem šolskem letu izposodila Larisa Selišnik iz 1. razreda, in sicer 67 knjig. Tudi 

sicer so bili prvošolci najbolj uspešen razred v številu izposojenih knjig na učenca. Najbolj pridni bralci 

so bili na zaključni prireditvi tudi nagrajeni. 

V knjižnici je trenutno na voljo 1457 knjig za izposojo. V tem šolskem letu smo dobili še 34 novih 

knjig. Za potrebe domačega branja, Cankarjevega tekmovanja in bralne značke si določene knjige 

izposodimo v knjižnici na matični šoli. 

Ker je bil v zadnjih letih zaznan upad v številu izposojenih in prebranih knjig ter manjši interes za 

branje, so učenci 4. in 5. r. v času podaljšanega bivanja enkrat tedensko opravljali bralne izzive. Prebrati 

so morali knjigo o zimi, ljubezni, knjigo s pomladno naslovnico, knjigo slovenskega avtorja, knjigo 

napisano pred njihovim rojstvom ter knjigo, ki jim jo je priporočil prijatelj. Vsi učenci, ki so opravili 

bralne izzive, so si za nagrado ogledali film Gajin svet. 

Večina učencev je pridno brala knjige za bralno značko in se tako udeležila zaključnega bralnega 

druženja ob Etno hiškah na Prodah.  

  

Mentorica: Maja Brinovšek 

 

13 VRTEC  

13.1 VRTEC LUČE 

 

 SKUPINA »BIBE« 
V letošnjem šolskem letu je bilo septembra v skupino Bibe vpisanih 8 otrok, in sicer 6 deklic in dva 

fanta. Tekom leta se nam je pridružilo še 7 otrok. Zato smo meseca marca 3 najstarejše otroke iz te 

skupine premestili v skupino Polžki. Od marca dalje je bilo v skupini Bibe 11 otrok, z mesecem majem 

pa 12. V juniju se nam je na novo pridružil še en deček, zato je bila ena deklica premeščena v skupino 

Polžki.  Otroci so bili stari od 11 mesecev do 2,5 let.  

Skozi vse leto smo izvajali različne dejavnosti, ki so se navezovale na načrtovane teme oz. na letni čas 

in s katerimi smo poskušali doseči zastavljene cilje.    

Septembra smo v skupino sprejeli eno novinko. Uvajanje je potekalo postopoma in deklica se je kar 

hitro privadila na novo okolje. Vsi skupaj smo se ta mesec privajali drug na drugega ter na red in pravila 

vrtca. Tako septembra kot oktobra smo preko različnih dejavnosti spoznavali jesenski čas. V Tednu 

otroka smo se podali na malo daljši jesenski sprehod, otroci pa so ta teden sami izbirali igre in igrače, 

s katerimi so se igrali. V sklopu projekta » Dediščina gre v šole« smo si v oktobru ogledali » etno« 

hišice na Prodah. Poleg tega smo z ogljem risali stare predmete.  

Novembra nas je obiskala »tetka Jesen«. V igralnici smo si pripravili jesenske ustvarjalne delavnice, 

nato pa je sledil težko pričakovani obisk tetke Jeseni. Sledil je kostanjev piknik na igrišču. Novembra 

smo obeležili tudi tradicionalni slovenski zajtrk, ko smo spoznavali in okušali hrano lokalnih 

pridelovalcev. 

Decembra smo praznično okrasili vrtec. Izdelali smo voščilnice in okraske ter težko pričakovali 

božično-novoletne praznike. Pred prazniki nas je v vrtcu obiskal Božiček, za katerega smo letos 

pripravili kratek nastop.  

Januarja smo preko različnih dejavnosti spoznavali zimo. Ta mesec smo v skupino spet  sprejeli dva 

novinca. 

V februarju smo na kratko in zelo prilagojeno obeležili slovenski kulturni praznik, prav tako pa smo 

izdelovali srčke ob valentinovem. Konec februarja in marca smo v skupino sprejeli kar 5 novincev in 

takrat smo imeli spet cel mesec uvajalno obdobje. Poleg tega smo imeli v začetku marca v vrtcu tudi 

maškarado, ko smo se v pustni povorki sprehodili skozi Luče. Prav tako smo se v tem času pripravljali 

tudi za nastop ob materinskem dnevu in seveda pripravljali voščilnice ter darilca za mamice. 

Aprila smo spoznavali živali na kmetiji in izdelovali smo praznične aranžmaje pred veliko nočjo. 

Konec meseca smo sodelovali tudi pri evakuacijski vaji , ko so nas obiskali gasilci. 
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Meseca maja smo spoznavali travniške živali in rastline. Veliko časa smo v ta namen preživeli zunaj, 

v naravi.  

V mesecu juniju smo si z najmlajšimi otroki namesto zaključnega izleta pripravili zaključek kar pri 

»etno« hišicah na Prodah, ko smo se sladkali z raznimi dobrotami, pihali milne mehurčke, peli,  plesali 

in še kaj. 

Letos smo sodelovali pri projektu Varno v vrtec in šolo. V ta namen smo izdelali dva plakata. Prvega 

(varna pot v vrtec) smo izdelali skupaj s skupino Zajčki že v jesenskem času, drugega (varnost na 

kolesu, skiroju) pa smo izdelali sami konec maja. 

Ob koncu šolskega leta so se otroci zelo dobro navadili drug na drugega, postali so bolj samostojni in 

tudi rutino vrtca so dobro osvojili. V skupini »Bibe« smo se imeli zelo lepo. 

 

 Vzgojiteljica: Mojca Benedik 

 

 SKUPINA »POLŽKI« 
Skupina »Polžkov« je v letošnjem šolskem letu imela prostore v hišici ob šoli. V začetku septembra je 

bilo vpisanih  8 otrok od tega štirje dečki in štiri deklice. Otroci so stari od 2 do 4 leta. Med letom se 

je število spreminjalo. V mesecu marcu sta dve deklici odšli v starejšo skupino »Ježkov«, nam pa so 

se pridružili  iz skupine »Bibe« v marcu trije in juniju še en otrok. Skupno število otrok ob koncu 

šolskega leta je 10, pet dečkov in 5 deklic. Vsi otroci so obiskovali dnevni program. Otroci so v vrtec 

prihajali redno, saj so bili dokaj zdravi. Povprečna prisotnost v letu je 64,72%. 

S pomočnico in spremljevalko smo se skozi celo leto trudile, da so se otroci dobro počutili, jih 

spodbujali k samostojnosti, izvajali smo različne dejavnosti, ki so se navezovale na določene teme, ki 

so zajemale vsa področja kurikuluma in s katerimi smo poskušali doseči zastavljene cilje. Teme so se 

navezovale tudi na letni čas, različne projekte, tako skupne kot oddelčne. Ob vsem tem pa smo 

ustvarjale vzdušje, da smo se vsi skupaj  v naši mali hišici imeli lepo. 

 

Utrip in delo naše skupine skozi celo leto 

Mesečno nas je v hišici obiskala šolska knjižničarka, ki nam je prebrala pravljico oz. jo pripovedovala 

ob slikah na malem lesenem odru (kamišibaju). Prav tako smo mesečno hodili na uro pravljic v 

občinsko knjižnico, kjer smo imeli možnost tudi listanje in ogledovanje zanimive otroške literature. 

Hodili smo na mesečne pohode in v šolsko telovadnico. Bili smo dobrodelni in poslali slike Poštarju 

Pavliju za Božička in sodelovali pri Karitasovemu projektu Pokloni zvezek. Obiskali smo gasilce, 

sodelovali pri evakuvacijski vaji na naši šoli. Sodelovali smo pri projektu društva Sobivanje na temo 

Varno v vrtec in šolo – začetek šole. Ob tednu kulturne dediščine pripravili aktivnosti na temo Dober 

tek! Dobrote lučkih in solčavskih babic. V vrtcu nas je obiskala tetka Jesen. Z ostalimi skupinami smo 

pripravili program za prihod Božička. Imeli zimski športni dan in lopatkanje na smučišču v Logu. V 

pustnih maskah smo po vasi preganjali zimo ter skupaj z nižjimi razredi osnovne šole in ostalimi našimi 

skupinami sodelovali in pripravili program za naše starše, babice, dedke… v športni dvorani na 

prireditvi ob materinskem dnevu. V hišico je prišla dr. Špela Klofutar, iz projekta Naravoslovni 

nahrbtnik, v katerem smo tudi mi sodelovali, pripravila nam je naravoslovno delavnico. Obiskala pa 

nas je tudi zobna sestra in nam pokazala pravilno umivanje zob. S šolskim kombijem smo šli  na 

dopoldanski končni izlet na Turistično kmetijo Zgornji Zavratnik. Skozi celo leto smo praznovali 

rojstne dneve otrok ter vrtčevsko leto zaključili s sladoledom na Prodah, v senci košatih dreves. 

Otrokom smo izdelale in podarile personaliziran album s spomini na dopoldanski čas preživet v skupini 

»Polžki« v »polžji hišici«. 

 

Vzgojiteljica: Blaženka Bezovnik 
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 SKUPINA »JEŽKI«  
V skupino Ježkov je bilo septembra vpisanih 19 

otrok, od tega 12 deklic in 7 dečkov.  Meseca 

marca sta šla en deček in ena deklica v starejšo 

skupino »Zajčkov«.  V skupino »Ježkov« sta prišli 

dve deklici iz mlajše skupine »Polžkov« in dva 

novinca (en deček in ena deklica). Tako je bilo v 

skupini do konca leta 21 otrok, 7 dečkov in 14 

deklic.  Otroci so bili stari od 3 do 5 let.  

Prisotnost otrok v oddelku je bila 61,17%. V 

mesecu septembru je bila skupina zaprta, od 23. 9. 

do 30. 9. zaradi karantene. V septembru je veliko 

otrok manjkalo zaradi bolezni rok, nog in ust. Od 

22. 10 do 29. 10 je bilo v skupini večina otrok v 

karanteni. Manjkali so tudi med letom, hujših 

nalezljivih bolezni ni bilo. 

Med letom smo vsako četrto sredo v mesecu obiskovali knjižnico. Vsak drugi petek v mesecu nas je v 

skupini obiskala knjižničarka ga. Simona Funtek, ki nam je prebrala pravljico.  

Med letom smo izvajali različne dejavnosti, ki so zajemala vsa področja kurikuluma (gibanje, jezik, 

umetnost, narava, družba in matematika). 

Teme in dejavnosti so se navezovale na 

spreminjajočo se naravo, želje otrok in 

projekte.  

V oktobru smo sodelovali v dveh projektih 

in sicer v projektu KULTURNA 

DEDIŠČINA in v projektu VARNO V 

VRTEC IN ŠOLO. Tema kulturne 

dediščine je bila »Dober tek«. Cilj 

projektna Varno v vrtec in šolo pa je bil 

»preventivno ozavestiti najbolj ranljivo 

skupino v prometu«. 14. 6. Smo imeli 

zaključni izlet, z avtobusom smo se 

odpravili na Razpotje, v pravljični gozd.  

     

 Vzgojiteljica Jasmina Prepadnik 

 

 SKUPINA »ZAJČKI«  
V skupino »ZAJČKI« so bili vključeni otroci drugega starostnega obdobja, stari od 4 do 6 let. V mesecu 

septembru je bilo v skupino vpisanih 19 otrok. Od 

tega je bilo 9 dečkov in 10 deklic. Meseca marca pa 

sta se nam pridružila še en deček in ena deklica. 

Vsak ponedeljek so imeli otroci dejavnost zgodnje 

učenje tujega jezika – angleščino, ki jo je izvajala 

ga. Maja Brinovšek. Vsi »zajčki« pa so sodelovali 

tudi v otroškem pevskem zborčku (CICI OPZ). 

Vodila ga je ga. Silva Robnik. S CICI OPZ-jem so 

sodelovali na različnih prireditvah. 

Tudi letos smo sodelovali v projektu Tradicionalni 

slovenski zajtrk in projektu Dediščina gre v šole in 

vrtce, z naslovom Dobrote lučkih in solčavskih 

babic. Preko leta pa smo sodelovali še v projektu 

Varno v vrtec in šolo in »Naj« naravoslovni nahrbtnik ter projektih z dobrodelno noto Božičkova pošta 

in Pokloni zvezek.  
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 »Zajčki« smo sodelovali na različnih prireditvah: Prihod Božička, Pikapolonček, Praznovanje za 

materinski dan in na zaključku šolskega leta. S skupinsko masko (jolly barvice) smo se udeležili tudi 

pustne povorke po vasi. 

S CICI OPZ-jem smo se odpravili na zasluženi izlet v Logarsko dolino, kjer se nam je pridružil 

pastirček Jernej. Odpravili pa smo se tudi na končni izlet na kmetijo Zgornji Zavratnik, kjer smo zelo 

uživali. 

Vzgojiteljica Albina Funtek 

13.2 VRTEC SOLČAVA  

 

 SKUPINA »MUCE« 
Od septembra je v vrtcu Solčava kombiniran 

oddelek, kjer je 19 otrok starih od 1 – 6 let. Na 

novo so bili vpisani trije otroci, stari eno, dve in 

pet let. Uvajanje je potekalo največ zunaj, vsi 

trije so se dokaj hitro privadili na novo rutino. V 

skupini je bilo sedem deklic in dvanajst dečkov. 

Otroci so vrtec obiskali dokaj redno, manjkali so 

zaradi kašlja, vročine in drugih viroz, v skupini 

se je pojavila tudi driska in bruhanje. Roditeljski 

sestanek smo izvedli v začetku meseca 

septembra pred vrtcem, sestanka se je udeležilo 

veliko staršev. Govorilne ure so potekale po 

telefonu, vsak drugi torek v mesecu oz. po 

dogovoru. Zaradi epidemije koronavirusa smo 

imeli v skupini pravilo, da starši otroke oddajo pri vhodnih vratih, kar se je izkazalo za zelo pozitivno. 

Kljub epidemiji smo v skupini vseeno izvedli nekaj 

druženj in projektov. V septembru smo imeli Pikin dan 

in Teden mobilnosti. Oktobra smo imeli Teden 

kulturne dediščine, tetko Jesen in obisk gasilcev. V 

novembru nas je obiskal lovec, konec meseca pa smo 

obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. V februarju 

smo se našemljeni odpravili po vasi. Marca smo za 

mamice pripravili prireditev v kulturni dvorani.  Junija 

nas je obiskala zobna sestra, s starejšimi otroci smo 

sodelovali pri Cici veseli šoli. Konec meseca smo se 

odpravili na zaključni izlet na kmetijo Zgornji 

Zavratnik, predšolski otroci so se poslovili na Cici 

valeti.  

Vzgojiteljica: Mojca Funtek 
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14 PODRUŽNICA SOLČAVA 
 

V tem šolskem letu je podružnico obiskovalo 25 učencev od 1. do 5. razreda v dveh kombiniranih 

oddelkih, trije učenci so se izobraževali na domu. Oddelek 1., 2.  in 3. razreda je poučevala Katja 

Matijovc, delo druge učiteljice v prvem razredu pa je opravljala Tadeja Robnik, ki je vodila tudi šolski 

zbor in podaljšano bivanje. Razredničarka v oddelku 4. in 5. razreda je bila Bernardka Ipavec. Maja 

Brinovšek je poučevala angleščino in v oddelku podaljšanega bivanja. Pouk nemščine je v 4. in 5. 

razredu izvajala Simona Funtek. 

 

Večina učencev je vozačev. Najzgodnejši so 

učenci iz Podolševe – šolski kombi jih pripelje 

ob 7.15. Večina učencev pride v šolo ob 7.25, 

ko prispe šolski avtobus iz Logarske Doline.  

Šolo večina učencev zapusti ob prihodu 

šolskega avtobusa iz Luč ob 14.25, kasneje v 

podaljšanem bivanju ostanejo učenci iz 

Robanovega Kota in učenci, po katere prihajajo 

starši. 

Zaradi zaščite pred nalezljivo boleznijo 

COVID-19 sta bila oba oddelka podružnice v 

skupnem mehurčku, kar je močno olajšalo 

organizacijo dejavnosti. Zaradi karanten in 

bolezni so učenci največ manjkali v januarju in februarju, celotna podružnica pa je bila v karanteni od 

10. do 12. januarja, ko je pouk na daljavo potekal za vse učence. 

Vsi učenci so bili vključeni v šolski pevski zbor. Pod mentorstvom Katje Matijovc je deloval planinski 

krožek, v katerega je bilo vključenih 13  učencev. 

V tem šolskem letu so se ukrepi toliko sprostili, da smo se lahko vrstnikom na centralni šoli pridružili 

na prireditvah in dnevih dejavnosti. 

Uspelo nam je izvesti prireditev ob materinskem dnevu in zaključno prireditev za starše. 

Največja hiba podružnice je, da šola nima telovadnice in je zato potrebno pouk športa prilagajati. Konec 

maja se je pričela gradnja telovadnice ob šoli, tako de je bilo to šolsko leto predzadnje, ko je pouk 

športa okrnjen. Na srečo nam je v zimskih mesecih vreme postreglo z obilico snega in lepim vremenom 

in so bile ure športa prilagojene za izvajanje na prostem. V toplejših mesecih pa je šport potekal na 

pokritem prireditvenem prostoru. 

 

Vodja podružnice: Bernardka Ipavec 
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15 ŠOLSKA PREHRANA  
 

Veliko pozornosti smo posvečali razvijanju zavesti o zdravi prehrani in kulturnem prehranjevanju. 

Šolsko malico prejemajo vsi učenci. Po potrebi pripravljamo tudi dietne malice in kosila. Največ je 

alergij na mleko in mlečne izdelke ter na gluten. To šolsko leto so bili štirje  učenci z dietno prehrano.  

Ceno malice določi MIZŠ. Letos je 0,90 EUR.  

Cena kosila za učence od 1. do 5. razreda je 2,20 EUR, za učence od 6. do 9. razreda 2,60 EUR. 

Po pravilniku o šolski prehrani imajo subvencionirano malico in kosilo učenci, katerih starši so na CSD 

pridobili odločbo o priznani pravici do subvencije. Od 171 učencev ima brezplačno malico 125 

učencev. Na kosilo jih je prijavljenih 162, od tega ima brezplačno kosilo 83 učencev. Iz šolskega sklada 

imata 2 učenca subvencionirano prehrano. V šoli se pripravljajo, kolikor je mogoče, raznoliki obroki. 

Otroci nimajo radi mesa v enolončnicah, mlečnih namazov, solate. 

Pri sestavi jedilnikov upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja, ki jih je izdal ZRSŠ in tudi želje 

učencev. Starši so bili s prehrano v glavnem zadovoljni, saj večjih pripomb na roditeljskih srečanjih 

nismo zabeležili. Učenci pa so v anketi izrazili željo po živilih, ki niso vedno priporočljiva oziroma jih 

šola ne nabavlja.    

V šolski kuhinji pripravljamo malice in kosila za učence, otroke v vrtcu, za zaposlene in za zunanje 

abonente. 

 Luče Solčava 

 zajtrk malica kosilo zajtrk malica kosilo 

Otroci vrtec 64 64 64 19 19 19 

Učenci  168 162  22 22 

Zaposleni  24 12  7 4 

Zunanji abonenti   9    

 

Trudimo se z uvajanjem ekoloških in lokalno pridelanih sezonskih živil. Od kmetov smo v tem šolskem 

letu nabavljali: krompir, jajca, solato, korenje, sveže zelje, kislo zelje, kislo repo, fižol v zrnju, mleko 

in jogurt, testenine, sadje.  

Vodja prehrane: Katarina Verbuč 

 

 

 

16 DELOVANJE ORGANOV ŠOLE  

16.1 SVET ŠOLE  

V šolskem letu 2021/22 so do junija Svet šole 2022 OŠ Blaža Arniča Luče  sestavljali:  

o predstavniki šole: Maja Brinovšek, Bernarda Čopar, Nataša Čopič - podpredsednica, Marija 

Kladnik, Karmen Oset – predsednica  

o predstavniki Sveta staršev: Stojan Funtek, Valentina Rosc, Sara Slapnik 

o predstavniki Občine Luče: Jožica Germelj, Alojz Hudobreznik, Andreja Podlesnik Moličnik.  

Junija se je konstituiral nov 9- članski svet in sedaj deluje v sestavi:  

o predstavniki šole: Bernardka Ipavec, Simona Moličnik – predsednica, Katarina Verbuč - 

podpredsednica 

o predstavniki Sveta staršev: Lucija Pahovnik, Rajko Prepadnik, Nataša Robnik Prodnik  

o predstavniki Občine Luče: Jožica Germelj, Alojz Hudobreznik, Andreja Podlesnik Moličnik.  

 

Svet šole se je v šolskem letu 2021/2022 sestal trikrat.   
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Na prvem sestanku, ki je potekal 29. 9. 2021, so pregledali delo za preteklo šolsko leto 2020/21, 

obravnavali ter potrdili predlog LDN za šolsko leto 2021/22. Ravnateljica je predstavila predloge 

nadstandardnih storitev za šolsko leto 2021/22 ter samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 in 

razvojni načrt za obdobje 2021- 2024.  

Drugi sestanek Sveta šole je potekal 22. 2. 2022. Predstavljeno je bilo Poslovno in Računovodsko 

poročilo za leto 2021 in Finančni plan za leto 2022. Predstavljeno je bilo tudi inventurno poročilo. 

Člani Sveta šole so po ustaljeni praksi ocenili delovno uspešnost ravnateljice Andreje Urh, in sicer na 

podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja 

šolstva. Objavili so tudi razpis volitev za Svet šole in imenovali volilno komisijo.   

Tretji sestanek je bil 16. 6. 2022. Obravnavan in potrjen je bil program dela, kadrovski in finančni načrt 

za leto 202, konstituiran je bil nov Svet šole, potrdili pa so tudi nove cene prehrane. 

 

16.2 SVET STARŠEV 

Svet staršev so v šolskem letu 2021/22 sestavljali Nataša Robnik Prodnik - predsednica, Cecilija 

Robnik, Klementina Podlesnik Krebs, Rok Suhodolnik, Saša Škofic Grzinčič, Angelca Prek, Slavko 

Robnik, Rajko Prepadnik, Anja Špeh, Mateja Obojnik, Bojana Ošep, Irena Krivec, Monika Voler, 

Jasmina Voler, Jerica Bezovnik, Lucija Pahovnik. Člani  sveta so se prvič sestali 29. 9. 2021, ko so 

obravnavali Letno poročilo za šolsko leto 2020/21, Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 in 

nadstandardni program ter investicije in nakupe didaktičnih materialov v vrtcu in šoli.  

Druga seja pa je bila 12. 5. 2022, ko  so predstavniki potrdili sezname delovnih zvezkov in šolskih 

gradiv za šolsko leto 2022/23, imenovali so nove predstavnike za svet šole,  ravnateljica pa je podala 

kratko poročilo o delovanju šole v šolskem letu 2021/22.  

 

16.3 ŠOLSKI SKLAD  

Upravni odbor Šolskega sklada je na sestanku dne, 7.10.2021, sprejel  načrt delovanja sklada v novem 

šolskem letu.  Na skladu smo pridobivali sredstva od zbiranja odpadnega papirja, bolj aktivno smo 

pristopili k zbiranju sredstev od donacij  podjetnikov in staršev,  drugih  aktivnosti, kot so: Drobtinica, 

novoletni bazar in razni koncerti, pa zaradi epidemije  še nismo mogli izvesti. 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

1. S pomočjo učencev, staršev  in  občanov je potekalo zbiranje odpadnega papirja v Lučah in na 

podružnici v Solčavi.  Zbrana sredstva so namenjena za subvencije učencem za poletno in zimsko 

šolo v naravi. Za odpadni papir smo v šolskem letu 2021/2022 zbrali  2.707,00 €.  

2. S prošnjami za donacije v šolski sklad, ki smo jih poslali lokalnim podjetnikom, našim poslovnim 

partnerjem in staršem, smo zbrali 2.656,14 € sredstev.  

3. Na prireditvi za materinski dan smo s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev zbrali 467,80 € 

4. Za  izvedbo zimske šole v naravi na Rogli, ki so se je udeležili  učenci 6. in 7. razreda, smo iz 

sredstev šolskega sklada  namenili 2.160 € za znižanje plačila stroškov  prevoza in bivanja. Za 

šolo v naravi učencev  8. razreda v CŠOD Rak smo namenili 56,90 € subvencij. 

5. Učencem 3. razreda smo financirali prevoz na plavalni tečaj v višini 700,80 €. 

6. Iz sredstev šolskega sklada smo subvencionirali učencem kosila v višini 846,00 €, ter ostale 

šolske dejavnosti (ekskurzije, šolske potrebščine, dneve dejavnosti) v višini 1.282,94 €. 

7. Za poletno šolo plavanja  4. razreda v Pacugu  je za znižanje stroškov namenjeno 1.440,00 iz 

šolskega sklada. 
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Upravni odbor Šolskega sklada je na podlagi sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja  decembra 2021 sprejel nova Pravila Šolskega sklada, kjer so bolj natančno 

opredeljene dejavnosti sklada. Zakon  omogoča, da lahko sklad pridobiva sredstva tudi z donacijami 

posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto do največ 0,3%. V letu 2022 

se bomo uvrstili na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine. S posebno izjavo bo lahko kdorkoli 

namenil svoj del dohodnine za naš Šolski sklad. 

 

FINANČO POROČILO  ŠOLSKEGA SKLADA 

za šolsko  leto 2021/2022 

      

Vrsta  sredstev    V dobro V breme 

      

Stanje  sredstev sklada 1.9.2021 12.449,84   

      

Prihodki:     

- donacije staršev 230,00   

- donacije podjetnikov 2.426,14   

- sredstva odpadnega papirja 2.707,00   

- prispevki Materinski dan 467,80   

Skupaj prihodki 5.830,94   

      

Odhodki:     

- subvencije ŠN Rogla 6. in 7.r   2.160,00 

- subvencije za ŠN Rak 8.r   56,90 

- sofinanciranje plavalnega tečaja 3.r   700,80 

- subvencije učencem za kosila   846,00 

- subvencije ekskurzije, šolske potrebščine,    

- ostale dejavnosti (učencem brez enega starša) 
  1.282,94 

- subvencije za šolo plavanja v Pacugu 4.r    1.440,00 

Skupaj odhodki   6.486,64 

      

Stanje sredstev sklada  31.8.2022 11.794,14   
  
  

Pripravila: Marija Robnik                                               Predsednica Šolskega sklada: Polona Škrubej       
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17 SODELOVANJE S STARŠI 
 

Učitelji razredniki so imeli prvi roditeljski sestanek jeseni, drugi pa v spomladanskih mesecih. Skupni 

roditeljski sestanek je  bil organiziran aprila, ko je Marko Juhant izvedel predavanje z naslovom Ali je 

otrokova samostojnost dovolj za uspeh in občutek sreče?. Vsi učitelji so imeli enkrat tedensko 

dopoldansko govorilno uro, vsak drugi torek od oktobra do maja pa je bila popoldanska govorilna ura. 

Starši so lahko prihajali tudi na različne prireditve; kulturne in športne.  

 

 

18 ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 

Učenci so v zdravstveni in zobni ambulanti Luče opravili sistematične preglede ter obvezna cepljenja. 

Učenci razredne stopnje imajo tudi preventivne preglede zob. Za devetošolce je bil organiziran tečaj 

prve pomoči. V vseh razredih je Klementina Belaj izvajala zdravstveno vzgojo (dnevi dejavnosti).  

Skozi šolsko leto smo izvajali priporočila NIJZ ob epidemiji covid-19 (bivanje v mehurčkih, ustrezna 

organizacija prehranjevanja, čiščenje, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, od novembra dalje 

trikrat tedensko samotestiranje otrok…). Pri izvajanju teh ukrepov moram pohvaliti sodelovanje otrok,  

zaposlenih in staršev. Prepričana sem, da smo z doslednim spoštovanjem pravil preprečili kakšno 

karanteno in s tem še kakšen teden več pouka na daljavo.  

 

19 NADZOR IN OBISKI  
 

Na šoli so se večkrat oglasili lučki župan Ciril Rosc, solčavska županja Katarina Prelesnik, ravnatelji 

šol Zgornje Savinjske doline in ravnatelj Glasbene šole. Sodelovali smo tudi s Policijsko postajo 

Mozirje  in obiskoval nas je rajonski policist.  

V kuhinjah se je izvajal redni nadzor sanitarne inšpekcije, šolo sta obiskali tudi požarna inšpektorica 

ter delovna inšpektorica, ki je pregledala delovanje s kemikalijami pri učiteljici kemije.  Učencem se 

je na začetku leta predstavil literat Boštjan Gorenc – Pižama, staršem pa na skupnem roditeljskem 

sestanku terapevt Marko Juhant.  
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20 FOTOGRAFIJE 
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