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1 VIZIJA OSNOVNE ŠOLE BLAŽA ARNIČA LUČE:  

 

Z roko v roki s kakovostnim delom na poti do novih znanj. 

Naša vsakodnevna skrb je kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela z 
uporabo sodobnih metod in oblik poučevanja, ki bodo naše učence vzpodbujale k 
trajnostnemu učenju, ustvarjalnemu delu ter zadovoljstvu pri doseganju lastnih in 
kolektivnih uspehov. Naša skrb je razvoj vseh vrst pismenosti ter uporaba slovenskega 
jezika. Skrbeli bomo za dobro partnersko sodelovanje z različnimi ustanovami in 
organizacijami, posebno skrb pa bomo namenili tudi partnerskemu sodelovanju s 
starši. Posebno skrb bomo namenjali učencem s posebnimi potrebami, ki imajo 
primanjkljaje na posameznih področjih, nadarjenim pa bomo skušali omogočati čim 
več dodatnih aktivnosti, kjer bod mladi lahko razvijali svoje talente.  

 

 

 

2 ŠOLSKI OKOLIŠ  
 

 

Šolski okoliš obsega dve občini: Luče in Solčava. Luče ima naslednje zaselke: Luče, 

Raduha, Strmec, Konjski Vrh, Podveža, Podvolovljek in Krnica. Solčava leži v 5 

kilometrskem obmejnem pasu in ima naslednje zaselke: Solčava, Logarska Dolina, 

Robanov Kot in Podolševa. V zemljepisno zelo obsežnem šolskem okolišu živi 1.983 

prebivalcev, od teh 174 šoloobveznih otrok, starih od šest do petnajst let. Nekateri 

učenci imajo zelo dolgo pot v šolo. 

ZUNANJE POVRŠINE: Luče: asfaltirano košarkarsko igrišče,  dve manjši zelenici in 

krajevno rokometno in nogometno igrišče ob šoli, ki meri 900 m2. V Solčavi je le 

zelenica, ki pa ni ravna, 600 m2 veliko šolsko asfaltno dvorišče, uporabljamo pa tudi 

krajevno rokometno igrišče, ki meri 800 m2.  

ŠOLSKI PROSTORI:  Šola Luče ima 5 učilnic za razredni pouk, 7 učilnic za predmetni 

pouk,  knjižnico,  3 kabinete, računalniško  učilnico, 3 igralnice za vrtec, kuhinjo in 

jedilnico, dve garderobi ter športno dvorano. Celotna pokrita  uporabna površina šole 

meri 3.227 m2.  V šolskem letu 2022/23 šola Luče deluje na dveh lokacijah, poleg 

zgradbe šole je ena skupina II. starostnega obdobja (polžki) na naslovu Luče 38a, 

3334 Luče.  

Podružnična šola v Solčavi je montažna stavba. Ima dve kombinirani učilnici, dva 

kabineta in knjižnico. Na podružnični šoli je tudi vrtec, kjer sta dve  igralnici, shramba 

in kabinet ter sanitarije za vrtec ter kuhinja. V šolskem letu 2022/2023 poteka ob šoli 

gradnja nove telovadnice. Ob koncu šolskega leta 2021/2022 so odstranili del šole 

(samostojna učilnica v 1. nadstropju ter sanitarije in kotlovnica v pritličju) in na tem 

mestu se v tem šolskem letu gradi telovadnica z vsemi načrtovanimi prostori 

(kotlovnica, učilnica, društveni prostori, toaletni prostori). Zaključek gradnje je 

predviden konec tega šolskega leta.  
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3 ORGANIZACIJSKA  SHEMA 
 

  
Število učencev v Lučah in Solčavi: 174 
Vsi učenci obiskujejo pouk v eni izmeni.  
 
Zaradi  organizacije prevozov in velikega števila  učencev  vozačev imamo letos 
organizirana 2,1 oddelka podaljšanega bivanja. Na matični šoli v Lučah imamo 38 ur 
podaljšanega bivanja, na podružnični šoli v Solčavi pa 15 ur. V Lučah ga izvajajo  
Silvestra Robnik, Saša Vrabič,  Alenka Kac, Nataša Čopič, Špela Kumer, Katja 
Naraločnik, Majda Nerat, Simona Moličnik, Maja Brinovšek, Nika Petek in Tadeja 
Robnik ter Tjaša Čopar v mesecu septembru, v Solčavi pa Tadeja Robnik in Katja 
Matijovc.  
 
 
Trajanje pouka:  
Pouk  poteka v eni izmeni od 800 do 1415. Ostale dejavnosti in delo v oddelku PB pa v 
Lučah do 1600  ure. Športne dejavnosti podaljšajo delo na šoli  do 18.00 ure. 
Učenci, ki so vključeni v dopolnilni in dodatni pouk, začnejo z izvajanjem ob 730 uri. 
 
 

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOLČAVA 
 

Število oddelkov: 2  
- kombinirani oddelek: 1. 2. in 3. razred 
- kombinirani oddelek: 4. in 5. razred  
 
 
Število učencev: 27 ( od tega 2 učenki  izobraževanje na domu) 
Trajanje pouka: od  800 do 1415 . 
 

 

ŠOLSKI  PREVOZI 
 

LUČE: prihod 725, odhod 1415  

                     

SOLČAVA:  prihod 720, odhod 1430   
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4 STROKOVNI ORGANI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVET ŠOLE 
Predstavniki šole: Simona Moličnik – predsednica, Bernardka Ipavec, Katarina 
Verbuč 
Predstavniki staršev: Lucija Pahovnik, Rajko Prepadnik, Nataša Robnik Prodnik 
Predstavniki Občine Luče: Jožica Germelj, Alojz Hudobreznik, Andreja Podlesnik 
Moličnik 
Po novi uredbi bomo do konca oktobra izvolili še dva predstavnika zaposlenih.  
 

5 PROGRAM DELA 
 
Obvezni program po Zakonu o OŠ je pouk, dopolnilni in dodatni pouk, športni, kulturni 
in naravoslovni, tehniški dnevi in izbirni predmeti (obvezni in neobvezni). 
Dodatni program: interesne dejavnosti, tečaji, zgodnje učenje tujega jezika v vrtcu, 
šola plavanja za učence 4. razredov, plavalni tečaj za tretješolce, zimska šola v naravi 
za učence 6. razreda, kolesarski izpit za učence 4. razreda v Lučah in Solčavi ter 5. 
razreda v Solčavi, ekskurzije, dnevi dejavnosti v CŠOD – 8. razred, kulturne prireditve, 
športna tekmovanja in varstvo vozačev.  
 
Še posebej pa bomo v tem šolskem letu dali poudarek naslednjim prednostnim 
nalogam: 
 
 
 

 
 

STROKOVNI ORGANI 

 
 

UČITELJSKI ZBOR 

 

 
RAZREDNIKI 

 
ODDELČNI UČITELJSKI 

ZBOR 

 

 
STROKOVNI AKTIVI 



7 

 

 Izvajanje pouka s sodobnimi metodami dela 

Vsakodnevno šolsko delo bo obogateno z uporabo IKT tehnologije.. Vključeni smo v 
projekte, ki nadgrajujejo obvezni učni načrt (Dediščina gre v šole, povezovanje 
nadarjenih učencev z učenci sosednjih šol, skrb za učence z učnimi težavami, 
Slovenska mreža zdravih šo…)  

 BRANJE – ugoden vpliv na otrokov vsestranski razvoj  
Strokovni delavci šole se bomo trudili motivirati naše učence, da bodo redno 

obiskovali knjižnico ter posegali po različnih literarnih zvrsteh. Prirejali bomo 
bralne urice, učenci nižje stopnje bodo imeli v svojih učilnicah urejene bralne 
kotičke, spodbujali bomo branje s starši, nadaljevali projekt Bralni prijatelj, na PS 
bomo naredili urnik branja med uram varstva. 

 

 UPOŠTEVANJE VREDNOT: ODGOVORNOST IN SPOŠTOVANJE 
Pozdravljanje, dobra medsebojna komunikacija, redno prinašanje šolskih 
potrebščin in vestno pisanje domačih nalog, upoštevanje pravil hišnega reda. 
Izvajali bomo pogovorne ure učiteljev z učenci ter spodbujali udeležbo učencev 
in staršev na govorilnih urah.  
 
 MEDVRSTNIŠKA POMOČ 

Nadaljevali bomo z učno pomočjo, ki jo starejši učenci nudijo mlajšim, ki potrebujejo 
dodatno pomoč. Spodbujali bomo medsebojno pomoč med učenci (pomoč 
slabovidni učenki pri pripravljanju potrebščin, nošenju torbe …)  

 ZDRAV RAZVOJ UČENCEV 

Skrb za zdravo prehrano, izvajanje športnih aktivnosti, prometna varnost, ekološko 
osveščanje (Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema, Izbirni predmeti s področja 
športa, projekt Policist Leon, Zdravi zobje, Slovenska mreža zdravih šol, aktivno 
delovanje ŠŠD, Naravni parki Slovenije). 

 
 

OCENJEVALNA  OBDOBJA 
 
Pouk se izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih. Prvo ocenjevalno obdobje traja od 
1.septembra 2022 do 27. januarja 2023. 
Drugo ocenjevalno obdobje pa od 28. januarja 2023 do 23. junija 2023. 
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PREDMETNIK 
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ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA 
 
Zgodnje učenje angleškega jezika je organizirano za starejše  otroke v  vrtcu. Vodi ga 
Maja Brinovšek. Financirata ga občini Luče in Solčava s sredstvi nadstandardnega 
programa. 
Za učence 1. razreda izvajamo neobvezni izbirni predmet angleščino, za učence od 4. 
do 9. razreda pa neobvezni izbirni predmet nemščino.  
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
 
Svetovalno delo zajema veliko področij od tega so najbolj specifična dela:  karierno 
usmerjanje, delo s šolskimi novinci, pedagoško delo, delo s starši ter pomoč in 
svetovanje učencem. 
Pomoč in svetovanje učencem: 
razredna stopnja:   torek  od 9.00 do 10.00 
predmetna stopnja:  sreda od 10.00 do 12.00 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

 

ZAP. 

ŠT. 
INTERESNA DEJAVNOST 

ŠTEV. 

UČEN. 
MENTOR 

1.  Bralna značka  140 
Simona Funtek, Karmen 

Oset, razredničarke RS 

2.  Mladinski pevski zbor 37 Mitja Venišnik 

3.  Šolsko športno društvo  55 Rajko Rudnik 

4.  Otroški pevski zbor 40 Mitja Venišnik 

5.  Otroški pevski zbor Solčava 25 Tadeja Robnik 

6.  CICI OPZ 34 Silva Robnik 

7.  Planinski krožek 20 
Maja Brinovšek, Katja 

Matijovc 

8.  Vesela šola 40 Alenka Kac, Katja Matijovc 

9.  Kolesarski krožek 29 
 Nataša Čopič, Bernardka 

Ipavec  

10.  ID v 1. razredu  16 Silva Robnik 

11.  ID v 2. razredu  10 Saša Vrabič 

12.  ID v 3. razredu  18 Alenka Kac 

13.  ID v 4. razredu  17 Nataša Čopič 

14.  ID v 5. razredu 14 
Špela Kumer/ Katja 

Naraločnik 

15.  ID v 1.  2. in 3. razredu v Solčavi 13 Tadeja Robnik 

16.  ID v 4. in 5. razredu v Solčavi 12 Bernardka Ipavec 

17.  
Cici vesela šola do 4. razreda v 

Lučah in Solčavi 
73 Alenka Kac, Katja Matijovc 
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18.  Šolsko glasilo Nagajivc  20 Saša Vrabič 

19.  
ID v devetletki – naravoslovni  

krožek 
15 Majda Nerat 

20.  ID v devetletki – dramski krožek 20 Karmen Oset 

21.  ID v devetletki – logika 20 Jožica Bezovnik 

22.  Gasilski krožek 15 Špela Kumer 

 

 

 

5.1 DNEVI DEJAVNOSTI 

 KULTURNI  DNEVI 

 
Koordinatorici kulturnih dejavnosti na predmetni stopnji sta Simona Funtek in Karmen 

Oset.  

Razred Dejavnost Vodja 

1. r 

Sprejem prvošolcev – 2 uri 

Dediščina gre v šole – 1 ura 

Komemoracija – 1 ura 

Praznovanje novega leta – 23.12.2022 – 5 ur 

Slovenski kulturni praznik – 1 ura,  

Materinski da n - 2 uri,  

Pustovanje  – 3 ure 

Zaključna akademija – 5 ur 

Robnik, 

Kumer 

2. r 

Dediščina gre v šole –3 ure 

Žalna komemoracija – 1 ura 

Obisk Božička – 2 uri 

Praznovanje novega leta (23.12.2022) – 5 ur 

Dan šole – 4 ure 

Pustno rajanje -5 ur 

Vrabič 

3.r 

Novoletno praznovanje - 5 ur – 23.12.2022 

Zaključna prireditev in podelitev spričeval – 5 ur  

Dediščina gre v šole – 2 uri 

Baletna predstava – 1 ura,  

Podelitev BZ – 2 uri,  

Komemoracija in obisk grobov – 1 ura 

Pustovanje – 3 ure,  

Bralna pismenost – 1 ura 

Kac 

4.r 

Novoletno praznovanje – 23.12.2022 – 5 ur 

Dejavnosti po urah: spominske ure, dan šole, zaključna 

prireditev, ogled filmske predstave, komemoracija,…– 10 ur 

Čopič 

5. r 

 
Novoletno praznovanje – 23.12.2022 – 5 ur 

Kumer/ 

Naraločnik 
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Dejavnosti po urah: spominske ure, dan šole, zaključna 

prireditev, ogled filmske predstave, komemoracija,…– 10 ur 

 

1., 2. r in 

3. r  

Solčava 

Uvod v Bralno značko – 2 uri 

Novoletno praznovanje (23.12.2022) - 2 uri 

Zaključna akademija – 5 ur 

Dediščina gre v šole 5 ur 

Lutkovna predstava – 3 ure 

slovenski kulturni praznik, ogled filma, komemoracija in  dan 

reformacije - 3 ure 

Matijovc  

4. in 5. r 

Solčava 

Novoletno praznovanje (23.12.2022) - 5 ur 

Po delih: slovenski kulturni praznik, komemoracija, zaključna 

akademija, gledališka ali glasbena predstava, podelitev BZ – 

10 ur 

Ipavec 

 6.. razred 

Gledališka predstava (SLG Celje), Celjski grad in  Tropska 

hiša - oktober – 2 ur KD in 5 ur ND 

Novoletno praznovanje - 23. 12. 2022 – 5 ur 

Krajše kulturne prireditve: uvod v BZ – 1 ura, komemoracija 

-1 ura, slovenski kulturni praznik –2 uri, predaja ključa – 1 

ura,  

Muzikal – NPZ – Nazarje, 7. 12. ob 8.30 – 3 ure  

Funtek,  

Kos, 

Škrubej  

 7. razred 

 Gledališka predstava (SLG Celje),Grad Žovnek in 

Pokrajinski muzej - oktober – 2 ur KD in 5 ur ND 

Novoletno praznovanje - 23. 12. 2022 – 5 ur 

Krajše kulturne prireditve: uvod v BZ – 1 ura, komemoracija 

-1 ura, slovenski kulturni praznik –2 uri, predaja ključa – 1 

ura,  

Muzikal – NPZ – Nazarje, 7. 12. ob 8.30 – 3 ure 

Orešnik, 

Funtek 

8. in 9. 

razred 

Gledališka predstava (Ljubljana), obisk državnega zbora, 

Soba pobega – april, 8. r = 7 ur KD, 9. r - 2 uri KD in 5 ND 

Krajše kulturne prireditve: uvod v BZ – 1 ura, komemoracija 

-1 ura, slovenski kulturni praznik –2 uri, predaja ključa – 1 

ura,  

Muzikal – NPZ – Nazarje, 7. 12. ob 8.30 – 3 ure 

Funtek,  

Oset, 

Rudnik, 

Nerat, 

Venišnik 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Koordinatorici  naravoslovnih dejavnosti na predmetni stopnji sta Jožica Bezovnik in 

Hana Orešnik. 

Razred Dejavnost Vodja 

1.r 

Pikin festival v Lučah – 5 ur  

Skrb za zdravje – 5 ur 

Zaključna ekskurzija – Lutkovno gledališče Maribor – 5 

ur 

Robnik, Kumer 

2.r 

Pikin festival v Lučah -5 ur 

Življenje čebel -5 ur 

Lutkovno gledališče Maribor  – 5 ur 

Vrabič 

3.r 

Pikin festival – 3 ure 

Zdrav način življenja in zdravi prigrizki  – 5 ur 

Opazovalni sprehod po domači pokrajini – 2 ur 

Zdravniški pregled  in preventiva – 5 ur 

Kac 

4.r 

Ogled  Zgornje Savinjske doline 7 ur 

Kolesarski izpit – teoretični del izpita –1 ura 

Ekskurzija – Celjski grad in Jama Pekel - 7 ur 

 Čopič 

5.r 

Ogled  Zgornje Savinjske doline - 7 ur 

Šola plavanja – 5 ur 

Orientacijsko – terensko delo (Alpski svet – 

orientacijski pohod) – 3 ure 

Kumer/ 

Naraločnik 

1.,  2. r in 

3. r  

Solčava 

Pika se po Solčavi potika– 5 ur 

Živimo zdravo –3 ure 

Lutkovno gledališče Maribor – zaključna ekskurzija – 7 

ur 

Tretješolci bodo imeli nekaj ur dejavnosti plavalni tečaj. 

 

Matijovc  

4.in 5. r 

Solčava 

Rastlinstvo in živalstvo domačega kraja – 5 ur 

Ekskurzija po Zg. Savinjski dolini 5 ur 

Kviz Naravni parki Slovenije– 5 ur 

Ipavec  

    6. r 
Zimska šola v naravi na Rogli -  5. – 9. december 2022 

– 15 ur 

Rudnik, Matijovc, 

Kos 

7.r  

Potočka zijalka (september) 5 ur + 2 uri ZGO 

Planetarij Vitanje, Vzorčno mesto – Velenje (oktober – 

5 ur) 

Gozd Zavratnik – maj – 5 ur 

 

Kos, Orešnik, 

Nerat 

8.r CŠOD, dom Breženka   – 15 ur (19. – 23. 12. 2022) Oset 

9.r 

Poklicna orientacija Srednje šole Celje – 6 ur - oktober 

Tečaj prve pomoči  (junij) – 4 ure 

Ljubljana -  Hiša eksperimentov  - 5 ur, april 

Nerat, Škrubej 
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TEHNIŠKI DNEVI 
 

Koordinatorici tehniških dejavnosti sta Jožica Bezovnik in Hana Orešnik. 

 

1.r 

Izdelki za novoletni bazar – 5 r 

Velikonočne delavnice – 5ur 

Ustvarjalne delavnice ob materinskem dnevu – 5 ur 

            

Robnik, 

Kumer 

2.r 

Ustvarjalne delavnice ob tednu otroka – 5 ur 

Božično – novoletne delavnice – 5 ur 

Velikonočne delavnice – 5 ur 

Vrabič 

3.r 

Izdelava novoletne dekoracije in čestitk – 5 ur 

Izdelovanje velikonočnih aranžmajev – 5 ur 

Izdelovanje daril za mamice in babice – 2  uri 

Pustovanje – 3 ure 

Kac 

4.r 

Delo s spletnimi orodji – delavnice – 2 uri 

Dediščina gre v šolo –– 5 ur 

Izdelava voščil in daril za mamice – 5 ur 

Izdelki ob božiču in novem letu – 5 ur 

Kolesarski izpit, praktični del  – 3 ure 

Čopič 

5.r 

Tradicionalni slovenski zajtrk – 1 ura 

Izdelovanje izdelkov iz naravoslovne škatle – 5 ur 

Dediščina gre v šolo – 2 uri 

Izdelava voščil in daril za mamice – 2 uri 

Izdelki za božični bazar – 3 ure  

Ekskurzija – Celjski grad in Jama Pekel – 7 ur 

Kumer/ 

Naraločnik 

1., 2. in 3. r 

Solčava 

Izdelki za novoletni bazar (december) – 5 ur 

Izdelki za materinski dan (marec) – 5 ur 

Izdelava velikonočne dekoracije  – 5 ur 

Matijovc 

4.in 5. r 

Solčava 

Izdelki za božični bazar -  5 ur 

Kolesarski izpit – 5 ur 

Pustovanje – 5 ur 

Jama Pekel in Celjski grad – 5 ur 

Ipavec 

    6. r 

Zimska šola v naravi – Rogla (5.- 9. december 2022) – 

10 ur 

Dediščina gre v šole (oktober) – 2 uri 

Pust  - 2 uri, februar 

Gozd – Zavratnik – 6 ur - maj 

Kos, Rudnik, 

Nerat  

7.r 

Filcanje –  5 ur – december  

Flosarski muzej, Fašunova hiša - 6 ur, oktober 

Dediščina gre v šole (september) 2 uri 

Pust  - 2 uri, februar 

Celje - Celjski grad in  Tropska hiša, oktober – 5 ur 

Petek, 

Funtek, 

Orešnik 

8.r CŠOD, dom Breženka (19.-23. 12.  2022) – 10 ur Oset, Rudnik 
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Dediščina - 3 ure 

Pust – 2 uri 

Poklicna orientacija  – 5 ur  (oktober, Srednje šole 

Celje) 

 

9.r 

Izdelovanje adventnih venčkov (november) – 5 ur 

Voščilnice – 5 ur 

Dediščina gre v šole (oktober) – 2 uri 

Pust  - 2 uri, februar 

Zaključna ekskurzija (junij) – 6 ur 

 

Nerat,  

Venišnik, Kos 

 
 
 
ŠPORTNI DNEVI 
 

Koordinator  športnih dejavnosti na predmetni stopnji je Rajko Rudnik, na razredni 

stopnji pa razredničarke.   

 

Razred Dejavnost Vodja 

1.r 

 

Jesenski pohod na Juvanovo pustoto – 5 ur 

Pohod v Robanov kot – 5 ur 

Smučanje in lopatkanje v Logu– 5 ur 

Pomladni pohod okrog Luč – 5 ur 

Štafetne igre z žogo – 5 ur 

Robnik, Kumer 

2.r 

Jesenski pohod v Robanov kot – 5 ur 

Smučanje in sankanje v Logu– 5 ur 

Mini olimpijada v Gornjem Gradu– 5 ur 

Vodne igre – 5 ur 

Pohod v okolici Luč– 5 ur 

Vrabič 

3. raz. 
Plavanje 20 ur– 23. 6. 2022 – 20 ur 

Mini olimpijada – 5 ur 
Kac 

4.r 

Planinski pohod Vodole - Loka  7 ur 

Smučanje in sankanje – 7 ur 

Atletski troboj  – 5 ur 

Kolesarski izpit - 1 ura 

Športne in vodne igre  – 5 ur 

Čopič 

5.r 

Planinski pohod  Vodole - Loka - 5 ur 

Šola plavanja – 5 ur 

Smučanje in sankanje – 5 ur 

Športne in vodne igre  – 3 ure 

Zaključek projekta Naravni projekti Slovenije 

Kumer/ Naraločnik 

 

 

 

 

1.2. in 3. r Solčava 
Pohod v Matkov kot – 5 ur 

Atletska abeceda – 5 ur 
Matijovc 
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Planinski pohod – 5 ur 

Smučanje in sankanje v Logu -5 ur 

Mini olimpijada – 5 ur 

4.in 5. r Solčava 

Planinski pohod: Vodole - Loka – 5 ur 

Smučanje in sankanje – 5 ur  

Pohod v Matkov kot (4. r), Šola plavanja (5.r) 

 – 5 ur  

Športne  igre -5 ur 

Atletski troboj – 5 ur 

 

Ipavec 

od 6.r 

do 9. raz 

- Kros, met žvižgača, športne igre v z 

žogo –(september – dan športa) – 6 ur 

- Zimski športni dan – smučanje, 

sankanje, deskanje, pohod (januar, 

februar) – 6 ur 

- Planinski pohodi (Velika planina – 6. r, 

Klemenča jama – 7. r, Okrešelj – 8. r, 

Raduha – 9. r)  – 7 ur (maj/ junij) 

- Plavanje i(preverjanje znanja plavanja 

za 6.r) (junij) – 6 ur 

Rudnik, učitelji 

predmetne stopnje 

 
 

5.2 EKSKURZIJE 

Koordinatorji  zaključnih ekskurzij so razredniki. Učenci POŠ imajo ekskurzije skupaj 
z učenci razredne stopnje. 

Razred Smer Vodja 

1.r, 

2.r, 

3.r. 

MARIBOR – Lutkovno gledališče 

Velenje in velenjski grad, vožnja z 

vlakom        

LJUBLJANA – živalski vrt                                                                                                                                      

Robnik S, Kumer  Vrabič, Kac, 

Matijovc, Robnik T 

4.r,  

5.r 

Muzej premogovništva Velenje, vzorčno 

mesto  

Jama Pekel in Celjski grad 

Čopič, Naraločnik, Ipavec 

6., 

7.r, 

8.r 

PREKMURJE: Expano 

PRIMORSKA: soline, Piran, ladja 

GORENJSKA: Kranjska Gora, 

Mojstrana, Jezersko 

Kos, Orešnik, Oset 

9.r Ljubljana (maj ali junij 2023) Nerat, Venišnik 

8. in 9. r  
London (glede na interes otrok)  

potovanje v izvedbi agencije TWIN 
Moličnik 

8. in 9. r 

Ljubljana - Institut Jozefa Stefana in 

RTV Slovenija (učenci 8. in 9. r, ki 

obiskujejo POK in ŠNO 

Oset, Nerat 
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8. in 9. r  Učenci vpisani k N2N – Nagradni izlet  - 

ogled filma – Ljubljana ali Celje 
Funtek 

*Krepko tiskan zapis je relacija ekskurzije v tem šolskem letu.  
 
 

5.3  IZBIRNI PREDMETI  

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

Izbirni predmet Razred 
Število 

ur/teden 

Učitelj – 

izvajalec 

Število 

učencev 

Izbrani šport - nogomet 7. 1 Rajko Rudnik 14 

Urejanje besedil 7. 1 Alenka Kos 17 

Obdelava gradiv - les 7.  1 Alenka Kos 14 

Šport za sprostitev 8. 2 Rajko Rudnik 21 

Multimedia 8. 1 Alenka Kos 5 

Poskusi v kemiji 8. 1  Majda Nerat 20 

Likovno snovanje II 8. 1 Nika Petek 13 

Šport za zdravje 9. 1 Rajko Rudnik 18 

Šolsko novinarstvo 9. 1 Karmen Oset 10 

Računalniška omrežja 9. 1 Alenka Kos 11 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

Izbirni 

predmet 
Razred 

Število 

ur/teden 

Učitelj – 

izvajalec 

Število 

učencev 

Angleščina 1.r Luče 2 
Maja 

Brinovšek 
16 

Angleščina 
1.r Solčava/ kombinacija z 2. in 

3.  r 
2 

Maja 

Brinovšek 
6 

Nemščina 4. r.  in 5. r Solčava 2 
Simona 

Funtek 
3 + 9 

Nemščina 
4. in  5.r  Luče  

2 
Simona 

Funtek 
17 + 11 

Nemščina 6. r 2 
Simona 

Funtek 
14 

Nemščina 7., 8. in 9. r 2 
Simona 

Funtek 
11 + 11+ 6 

 

ŠOLA V NARAVI 
V šolskem letu 2022/23 načrtujemo naslednje šole v naravi:  
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Razred Dejavnost Datum/ kraj Vodja 

4. 
Šola plavanja, 4. razred (20 

učencev) 

Pacug,  

avgust 2023  

Rudnik,  Venišnik, 

Ipavec, Matijovc 

  
Zimska šola v naravi – smučanje, 

6. razred (14 učencev) 

Rogla, 

 5.- 9.  12. 2022 
Rudnik, Kos 

8. CŠOD – Breženka, 8. razred  
Fiesa 

19. - 23.12. 2022 
Oset 

 

 
 

DRUŽBENO POTREBNO DELO 
 

Razred Smer Čas Vodja 

vsi razredi očiščevalna akcija pomlad Urh 

9.r pomoč ostarelim november Škrubej 

7.r 
obisk starejših ob novem 

letu in ob dnevu žena 

december 

marec 
Škrubej 

4., 6. r zbiranje starega papirja celo šolsko leto Čopič, Ipavec, Kos  

vsi razredi urejanje jedilnice po razporedu Škrubej, razredniki 

vsi razredi 
dežurstvo okrog šole, 

zbiranje zamaškov 
po razporedu Škrubej, Urh 

 

 

6 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 

Dan Datum Obrazložitev prostih dni in drugih aktivnosti 

četrtek 1.september 2022 ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - petek 
31. oktober –  

4. november 2022 
JESENSKE POČITNICE  

ponedeljek 31. oktober 2022 DAN REFORMACIJE 

torek 1. november 2022 DAN SPOMINA NA MRTVE 

petek 23. december 2022 
PROSLAVA PRED DNEVOM 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

nedelja 25. december 2022 BOŽIČ 

ponedeljek 26. december 2022 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek - 

ponedeljek 

26. december 2022–  

2. januar 2023 
NOVOLETNE POČITNICE 

nedelja, 

ponedeljek 
1., 2. januar 2023 NOVO LETO 

petek 27. januar 2023 
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA 
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ponedeljek - petek 
30. januar –  

3. februar 2023 

ZIMSKE POČITNICE ZA OBMOČJE 

JUGOVZHODNE SLOVENIJE, KOROŠKE, 

PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE 

IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE 

sreda 8. februar 2023 
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI 

KULTURNI PRAZNIK 

ponedeljek - petek 
6.februar – 10. 

februar 2023 

ZIMSKE POČITNICE ZA OBMOČJE 

GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-

KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJE 

SLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE 

REGIJE 

petek - sobota 17. - 18. februar 2023 
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V 

SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek 10. april 2023 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 26. april 2023 

POUKA PROST DAN ZA OBMOČJE 

GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-

KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJE 

SLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE 

REGIJE 

četrtek 27. april 2023 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

četrtek – torek  27. april –2. maj 2023 PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek - torek 1. maj – 2. maj 2023 PRAZNIK DELA 

četrtek 15. junij 2023 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA  ZA UČENCE  9.r., RAZDELITEV 

SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

petek 23. junij 2023 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA  ZA UČENCE OD 1. DO 8. r., 

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL, 

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM 

DRŽAVNOSTI 

nedelja 25. junij 2023 DAN DRŽAVNOSTI 

Ponedeljek – 

četrtek  

26. junij –  

31. avgust 2023 
POLETNE POČITNICE 

 
 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

od 16. junija do 29. junija 2023 1. rok UČENCI 9. RAZREDA 

od 26. junija do 7. julija 2023 1. rok UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA 

od 18. avgusta do 31. avgusta 

2023 

2. rok UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA 

 
 
 
 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA 

DOMU 

od 3. maja do 15. junija 2023 1. rok UČENCI 9. RAZREDA 
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od 3. maja do 23. junija 2023 1. rok UČENCI OD 1. DO 8. 

RAZREDA 

od 18. avgusta do 31. avgusta 

2023 

2. rok UČENCI OD 1. DO 9. 

RAZREDA 

 
 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
Nacionalno preverjanje znanja pišejo učenci 6. in 9. razreda 
 

Dan Datum Predmet 

četrtek 4. maj 2023 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred 

ponedeljek 8. maj 2023 MATEMATIKA 6. in 9. razred 

sreda 10. maj 2023 
TUJI  JEZIK -  6.  in 9. razred 

 

 
7 ŠOLSKA KNJIŽNICA – OŠ LUČE 
 

8 URA 9 PO 10 TO 11 SR 12     ČE 13     PE 

7.00 - 8.00 

 
    

1. ura      

odmor (8.45 – 8.50)      

2. ura       

odmor (9.35 – 9.50)      

3. ura      

odmor (10.35 – 10.40)     

4. ura      

odmor (11.25 – 11.30)     

5. ura      

odmor (12.15 – 12. 20)      

6. ura      

13.05-13.25      

7. ura      
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       KNJIŽNICA JE ODPRTA. 

Knjižničarki: Simona Funtek in Maja Brinovšek 

 

Učenci si izposojajo knjige in revije za domov. V knjižnici pa lahko koristno porabijo 
svoj prosti čas.  
 

8 ZAPOSLENI 
 

STROKOVNI DELAVCI OŠ LUČE 
 

Zap.št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 
BEZOVNIK 

JOŽICA 
MAT  

 MAT, dop in dod. p.  , vodja Vegovega  

tekmovanja in Logika, DSP, matematični 

krožek v devetletki - logika,  koordinator 

naravoslovnih in tehniških dni 

2. 
BRINOVŠEK 

MAJA 
RAZREDNI POUK 

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

diferenciacija TJA v 7. r, DSP, PB – 

Luče, ZPA v vrtcu, NIA v Lučah in 

Solčavi,  knjižnica v Solčavi in  Lučah, 

sindikalna zaupnica 

3. 
ČOPIČ 

NATAŠA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 4. 

razredu, dod, dop,  ISP, DSP, ID v 4. 

razredu, PB, kolesarski krožek, vodja 

aktiva razredne stopnje 

4. 
FUNTEK 

SIMONA 
SLJ, TJN 

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

knjižničarka,  koordinatorica  kulturnih 

dni, vodja učbeniškega sklada, 

sorazredničarka 7. r 

5. 
JAZBEC 

MARIJA 
DEFEKTOLOG DSP, svetovalno delo 

6. KAC ALENKA RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 3. 

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

razredu, mentorica Vesele in Cici Vesele 

šole 

7. KOS ALENKA FIZ IN TIT 

FIZ, TIT, IP –UBE, MME,ROM, 

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

vodja tekmovanja iz fizike, 

računalničarka,  MATmus - 8.r, vodja 

aktiva naravoslovnih predmetov, FIZ 9 –

OŠ Ljubno, vodja aktiva naravoslovnih 

predmetov, razredničarka 6. r 

8. 
KUMER 

ŠPELA 
RAZREDNI POUK 

september  – razredničarka v 5. razredu,  

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

od oktobra 2. strokovna delavka v 1. r, 
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DDP, ISP in ID v 1. r, PB, dif.  MAT7, 

LUM in DDP na POŠ 

9. 
MATIJOVC 

BERNARDA 
RAZREDNI POUK bolniški dopust 

10. 
MOLIČNIK 

DAVID 

DIPL. ING. 

RAČUNALNIŠTVA 

IN INFORMATIKE 

računalnikar – organizator informacijskih 

dejavnosti (polovični delovni čas) 

11. 
MOLIČNIK 

SIMONA 
TJA IN TJN 

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

vodja tekmovanja iz angleščine, 

angleška bralna značka, PB, vodja aktiva 

predmetne stopnje, predsednica sveta 

šole 

12. 
NARALOČNIK 

KATJA 
RAZREDNI POUK 

september – porodniški dopust, od 

oktobra razredničarka v 5. razredu,  

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

13. 
NERAT 

MAJDA 
BIO IN KEM 

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

GOS – 6. r, DSP, PB, vodja Preglovega 

in Proteusovega tekmovanja,  

razredničarka 9. r, namestnica 

ravnateljice  

14.  
OREŠNIK 

HANA 
GEO IN ZGO 

ZGO, GEO, mentorica tekmovanja iz 

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

Ljubno, razredničarka 7. razreda, 

koordinator naravoslovnih in tehniških 

dni, vodja aktiva III. triade 

15.  
OSET 

KARMEN 
SLJ  

SLJ, IP – ŠNO, dod, dop., DSP, ISP, 

Interesna dejavnost v devetletki – 

dramski krožek, Bralna značka, 

koordinatorica kulturnih dejavnosti, 

mentorica Cankarjevega tekmovanja, 

razredničarka 8. r, vodja aktiva 

družboslovnih predmetov 

16. PETEK NIKA LUM, RP 

LUM od 6. do 9. r, PB, IP – LSII, 

poučevanje LUM na OŠ Frana Kocbeka 

Gornji Grad 

17. 
ROBNIK 

SILVESTRA 
RAZREDNI POUK 

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

1. r, CICIOPZ 

18. 
RUDNIK 

RAJKO 
ŠPO 

ŠPO, vodja ŠŠD, IP - IŠP - nogomet, 

ŠSP, ŠZZ, organizator športnih 

dejavnosti, sorazrednik 8. r, vodja aktiva 

vzgojnih predmetov 

19. 
ŠKRUBEJ 

POLONA 
PEDAGOG 

DKE, ISP, DSP, svetovalno delo,  vodja 

šolske skupnosti, vodja šolskega sklada, 

sorazredničarka 6. r 

20. 
URH 

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



22 

 

21. 
VENIŠNIK 

MITJA 
GUM 

GUM – od 5. do 9. r Luče, PB, MPZ in 

OPZ na OŠ  Luče in OŠ Ljubno, GUM - 

OŠ Ljubno, sorazrednik 9. r, vodja aktiva 

vzgojnih predmetov 

22. 
VRABIČ 

SAŠA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 2. 

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

PB, revija Nagajivc, vodja aktiva I. triade 

PODRUŽNICA SOLČAVA  
 

Zap.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. 
MATIJOVC 

KATJA 

RAZREDNI 

POUK 

učiteljica v kombiniranem oddelku 1.2. in 3.  

razreda, ISP, PB, Vesela in Cicivesela šola 

3. 
ROBNIK 

TADEJA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

drugi strokovni delavec v 1. r, PB v Solčavi 

in Lučah, ID v kombiniranem oddelku 1.-3. 

r, OPZ Solčava 

 

 

VRTEC LUČE 
 

Zap. 

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 II. starostnem obdobju  

(skupina polžki), vodja vrtca 

3. 
BREZNIK 

KARMEN 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem 

obdobju (skupina polžki) 

4. 
FUNTEK 

ALBINA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v II. starostnem obdobju 

(skupina ježki) 

5. 
GRADIŠEK 

PETRA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči   

6. 
PLESNIK 

SUZANA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

pomočnica vzgojiteljice v I. starostnem 

obdobju (skupina bibe)  

7. 
PREPADNIK 

JASMINA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v II. starostnem obdobju 

(skupina zajčki) 

8. 
SEDELŠAK 

NATALIJA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice  v II. starostnem 

obdobju (skupina zajčki) 
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9. 
SEM 

ANDREJKA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem 

obdobju (skupina ježki) 

10. 
NATAŠA 

ZAMERNIK  

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči   

 

VRTEC SOLČAVA 
 

Zap.št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto 

1. 
FUNTEK 

MOJCA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 
vzgojiteljica v kombiniranem oddelku 

2.  
KLADNIK 

MARIJA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice v kombiniranem 

oddelku  

 

 

 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 

 
 

 TEHNIČNI DELAVCI 
 

 

Zap.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.. PLANINŠEK MARIJA  čistilka 

7. RESNIK MILENA  kuharica čistilka 

8. ROBNIK CECILIJA konfekcionar 
pomočnica v 

kuhinji, čistilka 

9. 
TOSTOVRŠNIK 

STANISLAVA 
 čistilka 
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9.SODELOVANJE S STARŠI 

 
Skupne govorilne ure: vsak drugi torek v mesecu in sicer: od 15.do 16. ure za vrtec, 
ter od 16.00 do 17.00 za razredno in  predmetno stopnjo.  
Individualne govorilne ure imajo učitelji po naslednjem razporedu: 
 
URNIK INDIVIDUALNIH GOVORILNIH UR: 

 

RAZREDNA STOPNJA 

 

RAZRED UČITELJ DAN URA 

1. razred Silva Robnik ponedeljek ( 4.)  1040 –  1125 

2. razred Saša Vrabič ponedeljek ( 3.)  950 – 1035    

3. razred Alenka Kac sreda ( 3.)  950 – 1035    

4. razred Nataša Čopič torek ( 4.)  1040 –  1125 

5. razred 
Špela Kumer/ Katja 

Naraločnik 
petek ( 3.)  950 – 1035    

1. 2. in 3. r Solčava 
Katja Matijovc torek ( 4.)  1040 –  1125 

2.str.delavka POŠ Tadeja Robnik torek ( 1.)   800 – 845  

4. in 5. r Solčava Bernardka Ipavec torek 
( 2.)   850 –  935 

 

TJA na RS, NIA, ZPA, 

PB  
Maja Brinovšek ponedeljek ( 5.)  1130 – 1215  - Luče 

 specialna pedagoginja  Marija Jazbec ponedeljek ( 4.)  1040 –  1125   

 

PREDMETNA STOPNJA 

 

RAZREDNIK/PREDMET UČITELJ DAN URA 

6.razred, FIZ, TIT, IP – 

UBE, MME, ROM, LES, 

MATmus – 8. r  

Alenka Kos torek ( 5.)   1125 – 1215  

7.razred, GEO, ZGO Hana Orešnik petek ( 4.)  1040 –  1125  

8.razred, SLJ, IP - 

ŠNO 
Karmen Oset četrtek 

( 5.)   1125 – 1215  

 

9. razred, BIO, KEM, NAR, 

GOS 
Majda Nerat sreda ( 3.)  950 – 1035  

 TJA Simona Moličnik  petek 
( 2.)   850 –  935 
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LUM Nika Petek četrtek ( 5.)   1125 – 1215  

MAT Jožica Bezovnik torek ( 1.)   800 – 845  

 Nemščina, knjižnica  Simona Funtek ponedeljek ( 2.)   850 –  930 

ŠPO, IP- IŠP, ŠSP, ŠZZ Rajko Rudnik ponedeljek ( 5.)   1125 – 1215  

GUM  Mitja Venišnik ponedeljek  ( 3.)  950 – 1035 

 svetovalna delavka, DKE Polona Škrubej torek ( 4.)  1040 –  1125  

 ravnateljica  Andreja Urh ponedeljek ( 2.)   850 –  935  

 

 
Roditeljski sestanki 
 

V šolskem letu 2022/2023 bodo predvidoma trije roditeljski sestanki – dva razredna in  

en skupni roditeljski sestanek. Prvi razredni sestanki bodo septembra in predstavljeni 

bodo standardi znanj in kriteriji ocenjevanja ter načrt dela posameznih razrednih 

skupnosti, na drugem (marec, april) pa aktualne vsebine, ki se nanašajo na 

posamezne razrede. Skupni roditeljski sestanek bo 15. 11. 2022, predavatelj bo dr. 

Aleksander Zadel.  

 

8.  VARSTVO VOZAČEV 
 

Varstvo vozačev je organizirano po 6. učni uri za učence vozače  predmetne stopnje. 

Učencev vozačev je 79,3 %.  Učenci – vozači  so v varstvu do 14.15, oziroma do 1430 , 

ko je odhod zadnjih šolskih kombijev.. Na centralni šoli je za  učence vozače 

organizirano jutranje varstvo  od 7.20 do 7.55 in od 13.15 do 14.15. 

Varstvo vozačev izvajata  dežurna učitelja.  

 

9. PODALJŠANO BIVANJE 
 
Na centralni šoli imamo organizirano 1, 52  na podružnici pa 0,6 oddelka podaljšanega 
bivanja. Na matični šoli v Lučah imamo 38 ur podaljšanega bivanja, na podružnični šoli 
v Solčavi pa 15 ur. Poleg razrednih učiteljic ga izvajajo na centralni šoli tudi Simona 
Funtek, Simona Moličnik in Maja Brinovšek,   na podružnici pa Tadeja Robnik in Katja 
Matijovc V Solčavi je PB do 14.50, v Lučah pa do 16.00 in tega izvajajo Nataša Čopič, 
Majda Nerat, Nika Petek, Špela Kumer in Tadeja Robnik. Učitelji pri organiziranem 
prostem času izvajajo naslednje projekte: Okoli sveta, razgibani prsti, Igre od tu in tam,  
Ustvarjalni krožek, Gozd, Pojemo ljudske pesmi, Igrice v angleškem jeziku, 
Naravoslovne delavnice… 
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10. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK TER DODATNA STROKOVNA 
POMOČ 

 

Po predmetniku za osnovno šolo pripada ena ura za dopolnilni in dodatni pouk na 
oddelek. Poleg tega pripada še pol ure za individualno delo in skupinsko pomoč na 
oddelek v osnovni šoli. 
Sedem učencev in štirje otroci v vrtcu imajo odločbe o usmerjanju. Dodatno strokovno 
pomoč izvajajo specialna pedagoginja, logopedinja, tiflopedagoginja, socialna 
pedagoginja,  učiteljice ter svetovalna delavka na podlagi individualiziranega 
programa.   
Učitelji na govorilnih urah obveščajo starše o obiskovanju dopolnilnega in dodatnega 
pouka. Starše, ki na govorilne ure ne prihajajo, pa obveščajo v pisni obliki. 

 

11.  ČASOVNI RAZPORED DELA NA ŠOLI 
Prihod  avtobusov in kombijev od 7.20 do 7.50     
 

 

l. ura 8.00 -  8.45 pouk 

 8.45 - 9.00   malica za učence razredne stopnje 

2. ura 
8.50-9.35        

9.00 - 9.45 
pouk 

 9.35 – 9.50 malica za učence predmetne stopnje 

3. ura  9.50 - 10.35  pouk 

4. ura 10.40 - 11.25 pouk 

5. ura 11.30 - 12.15 pouk 

6. ura 12.20 - 13.05 pouk 

7. ura 13.25 - 14.10 pouk 

Odhodi  avtobusov in kombijev so ob 14.15  uri in ob 14.30.                                   
Časovni razpored na podružnični šoli v Solčavi je enak kot v Lučah. 

Vsi oddelki imajo enoizmenski pouk.  

 

12.  ŠOLSKI  PREVOZI 
 

LUČE: prihod 725, odhod 1415                        SOLČAVA:  prihod 730, odhod 1430   
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13.  UČBENIŠKI SKLAD 
 
Učenci 1. triade imajo izposojene učbenike Lili in Bine. Tudi učenci druge in tretje triade  
si izposojajo vse učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Izposojevalnine za učbenike ne 
obračunavamo. Šola vodi evidenco izposojenih učbenikov. Vse stroške 
izposojevalnine poravna Ministstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če učenec 
učbenik poškoduje ali izgubi, ravnamo v skladu s pravili poslovanja učbeniškega 
sklada. Učbeniški sklad vodi Simona Funtek. 
 

 

14.  PREHRANA 
 
Za vse učence je v šoli zagotovljena malica: za učence na nižji stopnji ob 8.45 in za 
učence višje stopnje ob 9.35. Cena malice je 0,90 EUR. Brezplačno malico bodo imeli 
tisti učenci, ki jim bo center za socialno delo izdal odločbo o priznani pravici do dodatne 
subvencije. Subvencije v celoti pokriva  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  
Za vse učence je v šoli možno tudi kosilo, ki se ga redno poslužuje 143 učencev v 
Lučah in 25 učencev na POŠ Solčava. Učencem, ki imajo predpisane diete, 
pripravljamo tudi dietne malice in kosila. Za pripravo dietnih kosil za učence je potrebno 
pisno zdravniško potrdilo. Vodja   prehrane je Katarina Verbuč. Nadaljevali bomo s 
skrbno načrtovanimi jedilniki, s katerimi bomo poskušali pri učencih nadomestiti 
primanjkljaj raznih snovi, ki so potrebne za zdrav razvoj. Jedilniki bodo vsebovali veliko 
zelenjave, sadja, polnovrednih jedi. Prehrana učencev bo vsebovala pester izbor živil. 
Pri pripravi hrane bomo uporabljali manj sladkorja. Skrbeli bomo za kulturo 
prehranjevanja. Na podlagi 4. člena  Zakona o šolski prehrani bomo v mesecu aprilu 
dali učencem in staršem anketo, s katero bodo izrazili svoje zadovoljstvo ali 
nezadovoljstvo s šolsko prehrano. 
Sodelujemo v evropskem projektu Šolska shema in na ta način lahko s sredstvi, ki jih 
prejmemo v sklopu projekta otrokom omogočimo še več sadja in zelenjave ter mleka. 
V mesecu novembru bomo sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. S 
projektom želimo spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega 
načina prehranjevanja in skrbi za okolje.  
 
 

15.  ŠOLSKI SKLAD 
 
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, 
donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, 
ki niso sestavine izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. 
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem 
pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb, ki niso redni 
program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je 
potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, 
taborih, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj 
sredstev. 
Šolski sklad sestavlja sedemčlanski odbor; štirje predstavniki staršev, trije predstavniki 
šole. Sklad vodi Polona Škrubej. Številka podračuna šolskega sklada je: TRR 01267-
6030666732.  
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16. PROMETNA VARNOST UČENCEV 
Ukrepi in aktivnosti za zagotavljanje varnosti učencev 
 

Glede na to, da je na naši šoli kar 79,3 % učencev vozačev, posvečamo zelo veliko 
skrb prav tem učencem in njihovi varnosti. Na šolske prevoze čakajo učenci na postaji 
ali pred šolo. Vsi kombiji poberejo učence pred šolo. Avtobusa iz Podvolovljeka in 
Solčave  pripeljeta in odpeljeta učence z avtobusne postaje na vasi. Za varen vstop in 
izstop skrbi šofer in dežurni učitelj. Prehodi za pešče so označeni tako, da učenci cesto 
prečkajo cesto na označenem prehodu za pešce.  
V LDN šole smo natančno opredelili prometno vzgojo in preventivne ukepe za 
izboljšanje prometne varnosti učencev. 

 Šola usposablja učence, da se varno vključujejo v promet.  

 Skrbi za dosledno uresničevanje vsebin prometne vzgoje v okviru posameznih 
predmetov.  

 Usposablja učence za varno vožnjo s kolesom in jim omogoča opraviti kolesarski 
izpit. 

 Organizira občasne preglede opremljenosti koles. 

 Organizira šolske avtobusne prihode in odhode, da je zagotovljena čim večja 
varnost. 

 Sodeluje s starši in jih obvešča o prometni varnosti otrok. 

 Sodelujemo s Policijo in jih obveščamo o načrtovanih potovanjih, izletih in 
ekskurzijah. 

 Izdelalan imamo prometno varnostni načrt. 
 

17. HIŠNI RED 
 
1. Območje šolskega prostora 
 
Območje šole predstavljajo vsi pokriti prostori Osnovne šole Blaža Arniča Luče in 
tlakovana tla ter  ploščad pred glavnim vhodom, kjer so tudi šolske klopi. V območje 
šole sodi tudi  tlakovana ploščad pred vhodom v večnamenski prostor. Na tem prostoru 
veljajo določila šolskega hišnega reda. 

 
2. Poslovni čas in uradne ure 

 
Prihod vseh avtobusov in kombijev ob 7.20 in ob 7.45     
 

l. ura 8.00 -  8.45 pouk 

 8.45 - 9.00   malica za učence razredne stopnje 

2. ura 8.50-9.35    9.00 - 9.45 pouk 

 9.35 – 9.50 malica za učence predmetne stopnje 

3. ura  9.50 - 10.35  pouk 

4. ura 10.40 - 11.25 pouk 

5. ura 11.30 - 12.15 pouk 

6. ura 12.20 - 13.05 pouk 
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7. ura 13.25 - 14.10 pouk 

Odhodi  avtobusov in kombijev so ob 14.15  uri.                                    
Časovni razpored na podružnični šoli v Solčavi je enak kot v Lučah. 
Vsi oddelki imajo enoizmenski pouk. 
Vrtec v Lučah in Solčavi se odpira po potrebah, ki jih izrazijo starši v Lučah in v Solčavi. 
Obratovalni čas vrtca: od 6.30 do 15.30  
 
3. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih 
organizira šola ter dežurstvo  
 

DEŽURSTVO UČITELJEV 

      
Dan Razredna stopnja Predmetna stopnja  

PON 

zjutraj SAŠA VRABIČ, 

popoldne SILVESTRA 

ROBNIK 

zjutraj MITJA VENIŠNIK, popoldne 

SIMONA MOLIČNIK, MAJA 

BRINOVŠEK 

TOR ALENKA KAC 
JOŽICA BEZOVNIK, HANA 

OREŠNIK 

SRE SAŠA VRABIČ ALENKA KOS, KARMEN OSET 

ČET NATAŠA ČOPIČ 

zjutraj RAJKO RUDNIK, popoldne 

MAJDA NERAT, POLONA 

ŠKRUBEJ 

PET 
ŠPELA KUMER/ KATJA 

NARALOČNIK 

zjutraj SIMONA MOLIČNIK ali MAJA 

BRINOVŠEK, popoldne MITJA 

VENIŠNIK 

 
 
DEŽURSTVO UČENCEV 
Učenci III. triade opravljajo dežurstva po razporedu, ki ga opravi svetovalna delavka. 
V mesecu septembru začnejo z dežurstvom učenci 9. razreda – po abecednem 
seznamu. Nato jim sledijo učenci 8., 7. in 6. razreda. Učenci dežurajo prve tri učne ure.  
              
4. Hranjenje garderobe 
Na šoli Luče sta dve garderobi – za razredno in predmetno stopnjo, na POŠ Solčava 
pa je ena garderoba. V vseh garderobah so klopi, kavlji in podstavki ločeni za 
posamezne razrede. Vsak učenec ima svoj prostor. Vsako šolsko leto se glede na 
število učencev naredi poseben seznam po razredih. V garderobah se nazorno označi 
prostor za posamezno razredno skupnost.  
 
5. Varovanje in nadzor vstopanja v šolo 
Šola v Lučah ima tri vhode: samostojni vhod za  vrtec, za šolo ter v zadnjem delu šole. 
Vhod v vrtec odpre vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice, ki prične delo ob 6.30. Vhod 
v šolo odklepa tajnica. Kontrolo vstopa v šolo Luče opravlja tajnica šole, na POŠ pa 
kuharica. V popoldanskem času vstop v šolo kontrolirajo čistilke. Glavni vhodi so sicer 
ves dan zaklenjeni.  
 
6. Način informiranja učencev in staršev 
Informiranje učencev poteka po šolskem ozvočenju in na oglasni steni v  
večnamenskem prostoru pri dežurnem učencu. Starše informiramo s pisnimi sporočili, 
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telefonskimi razgovori in publikacijami. Učence in starše  pa tudi širšo javnost 
informiramo preko šolske spletne strani ter preko eAsistenta. 
 

7. Ostala določila 

 
Osnovna šola Blaža Arniča Luče 
 

HIŠNI RED 
 

1.   Prihod v šolo je dovoljen le 10 minut pred začetkom pouka, razen za učence 

vozače. 

2. V šoli ni dovoljeno: gibanje nezaposlenih, kajenje in uživanje mamil, vodenje 

domačih živali, lovljenje in pretepanje, prodaja raznih predmetov. 

3. Učenci ob prihodu v garderobo odložijo vrhnja oblačila in se preobujejo v šolske 

copate. Športne copate lahko učenci nosijo le pri pouku športne vzgoje in še to le 

tiste, ki jih ne uporabljajo na zunanjih površinah. 

4. Učenci prihajajo k pouku točno. Za zamudo se je potrebno učitelju opravičiti. 

5. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v spremstvu učitelja. 

6. Med poukom ni dovoljena uporaba  mobilnega telefona. 

7. Nekatere učilnice se med odmorom zaklepajo. V teh učilnicah se učenci brez 

učitelja ali njegovega dovoljenja ne smejo zadrževati. 

8. Odmori so namenjeni kratki sprostitvi in pripravi za naslednjo učno uro. 

Prepovedano je tekanje, kričanje in kakršnokoli nasilje. 

9. Učenci so dolžni skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in okoli nje. 

10. Učenci morajo imeti primeren odnos do šolske, tuje in osebne lastnine. 

11. Potrebno je negovati prijateljski in spoštljiv odnos do učencev in odraslih. 

12. Prihod k malici je kulturen, enako kulturno je tudi obnašanje pri prehranjevanju. K 

malici vstopajo učenci le v spremstvu učitelja. Mize za malico pripravi dežurni 

učenec. Po malici dežurni učenec pospravi jedilnico. 

13. Odhodi  na vas niso dovoljeni. V nujnih primerih to lahko dovoli le dežurni učitelj ali 

razrednik. Po končanem pouku oziroma po opravljenih obveznostih so se učenci 

vozači dolžni napotiti na prvi prevoz domov. 

14. Proste ure prebijejo učenci v knjižnici ali v prosti učilnici. 

15. Učencem vstopanje v zbornico ni dovoljeno. 
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16. Učenci vozači čakajo na avtobus v večnamenskem prostoru pod nadzorom 

dežurnega učitelja, ki je zadolžen za varstvo vozačev. Ob 14.10 učenci odidejo na 

kombije in avtobuse. Dežurni učitelj spremlja učence – vozače na avtobusno 

postajo. 

17. Dnevno dežura en učenec. Dežurstvo opravljajo učenci od 6. do 9. razreda. Učenci 

opravljajo dežurstvo od 7.30 do 10.35 ure. 

18. Nepotrebnega denarja in dragocenih predmetov naj učenci ne prinašajo v šolo. 

19. Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oziroma prihod 

ter prisotnost pod vplivom alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času 

pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno – izobraževalne 

dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole, je prepovedano. Če 

delavec šole opazi, da učenec kadi, v šolo prinaša, poseduje ali uživa alkohol, 

drogo ter druga psihoaktivna sredstva oziroma je pod vplivom alkohola, droge ter 

drugih psihoaktivnih sredstev, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki 

ustrezno ukrepa. 

20. S papirjem, vodo in elektriko ravnamo čimbolj varčno. 

21.  Reditelj  ima naslednje naloge: 

- na začetku ure javi učitelju manjkajoče učence in ga obvesti tudi o drugih 

dogodkih v razredu;  

- učitelju pomaga pri pouku, zlasti pri pripravi učil; 

- po končanem pouku zadnji zapusti razred, pred tem pa zbriše tablo, prezrači 

prostor, pospravi učila in ugasne luči.  

22. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev – koles ter denarja in dražjih 

predmetov, ki jih učenci puščajo v garderobi. 

23. V primeru potrebe hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po navodilih, 

ki jih izda ravnatelj na podlagi evakuacijskega načrta. 

24. Učenci, ki imajo status športnika in kulturnika so deležni pravic, ki se določijo 

individualno na podlagi odločbe med učencem in šolo. 

25. Učenec, ki namerno poškoduje ali uniči izdelke oz. osebne predmete sošolcev in ki 

naredi škodo na šolskem inventarju ali na površinah v okolici šole, nastalo škodo 

popravi oz. predmet nadomesti. 

26. Neupoštevanje hišnega reda se obravnava v skladu s Pravilnikom o pravicah in 

dolžnostih učencev v osnovni šoli. 
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27. Upošteva se pravila NIJZ in MIZŠ v zvezi s SARS-CoV-2, ki se izdajajo sproti, glede 

na epidemiološko situacijo.  

Učenci! 
Podrobno se seznanite s pravili obnašanja na šoli in jih tudi upoštevajte. 
 

 

 

 

NALOGE DEŽURNEGA UČENCA 

 
1. Dežurstvo opravljajo učenci predmetne stopnje. 

2. Tajnica oz. dežurni učenec sprejemata prihajajoče v šolo.  

Učenec vljudno sprejme vse goste, jih zapiše in  pospremi do željene osebe.  

Učenci bodimo gostoljubni do ljudi, ki prihajajo k nam v šolo. 

3. Dežurni učenec skrbi za red in čistočo v jedilnici.  

Poskrbite, da bo jedilnica urejena. Dežurni učenec počisti mize, poskrbi za lep 

izgled jedilnice. 

4. Dežurni učenec poskrbi tudi za red in čistočo okrog šole.  

Urejena okolica je ogledalo naše urejenosti in kulture. Žal smo premalo dosledni 

pri tem. Okrog šole ležijo papirčki in druge smeti. Dežurni učenec vsakodnevno 

pregleda celotno okolico šole in igrišče ter pobere smeti. 

5. Dežurni učenec dnevno nadzoruje red v garderobi.   

Če opazi, da razredi nimajo urejene  garderobe, jih opozori ali obvesti dežurnega 

učitelja. 

6. Dežurni učenec opravlja še druge naloge po navodilih delavcev šole. 

7. Dežurni učenec ne sme samovoljno zapuščati svojega mesta. 

8. Dežurni učenec sproti ugaša luči.  

9. Večkrat dnevno pregleda toaletne prostore, večnamenski prostor, hodnike in 

dvorišče pred šolo. 

10. Vse pomanjkljivosti, ki jih je opazil, zapiše na list in obvesti  dežurnega učitelja.       

 11. V času dežurstva si mora prepisati novo učno snov  in se pozanimati za naloge 

naslednjega dne. 

12. Ob osmih zjutraj, takoj na začetku dežurstva, dežurni učenec naredi obhod po 

vseh razredih ter vrtcih in vpiše manjkajoče učence v razpredelnico. Nato javi vse 

odsotnosti kuharicam, da so pravočasno seznanjene s številom odsotnih učencev. 

13. Mapo z dežurnimi listi dvigne zjutraj v tajništvu, ob koncu dežurstva jo vrne tajnici. 

14. Vse kršitve pravil hišnega reda in dežuranja se obravnavajo po pravilniku o 

pravicah in dolžnostih učencev. 

Dežurstvo se opravlja po razporedu, ki je na vpogled pri mizi dežurnega učenca ter v 

zbornici in pisarni ravnateljice šole. 
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NALOGE DEŽURNEGA UČITELJA 

 
 

1. Nadzoruje jutranji prihod učencev v šolo. Nadzoruje situacijo v garderobi, na 

hodnikih in v razredu.  

2. Preprečuje prepisovanje domačih nalog. 

3. Vzdržuje red pri malici in v odmorih. Preprečuje odnašanje hrane iz jedilnice. 

Opozarja na kulturo prehranjevanja. 

4. V odmorih vzpodbuja učence, da se razgibajo na svežem zraku (na igrišču). 

5. Opozarja učence, da puščajo torbe v učilnici prejšnje ure. 

6. Ob morebitnih konfliktih ali disciplinskih prekrških ukrepa dežurni učitelj sam. Če je 

zadeva bolj problematična in je v dani situaciji ne more rešiti sam, javi razredniku. 

Še v hujših primerih pa svetovalni službi ali ravnateljici. 

7. Dežurni učitelj poskrbi za učence vozače.  

8. Kadar pride do sprememb glede prevozov, zaradi okvare kombijev ali avtobusov, 

poskrbi za učence vozače dežurni učitelj. 

9. Ko je učitelj dežuren, je na šoli od 7.15 do 14.30. 

10. Dežurni učitelj spremlja učence na avtobusno postajo ob 1415 uri.  

 

 

20. PROTOKLI OB IZBRUHU BOLEZNI SARS-CoV-2 
 

1. Ob izbruhu bolezni v razredu, oddelku vrtca ali med zaposlenimi še vedno velja 

protokol, sprejet marca 2020 (otrok s simptomi do prihoda počaka v za to 

določenem prostoru (pisarna ravnateljice, kabinet ob vrtcu, na POŠ učilnica ob 

4. razredu), odrasli odidejo z delovnega mesta, sledi zračenje, čiščenje in 

razkuževanje prostorov) 

 

2. UKREPI – FAZA 1 

Epidemiološka situacija  - zaščita prebivalstva in preprečitev hudih potekajočih oblik 
bolezni. 

OSNOVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA SARS- CoV-2 

 Zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev, ki se izvajajo vsakodnevno v 

vseh prostorih zavoda:  

1.Osnovni higienski ukrepi: redno prezračevanje, izolacija obolelih, cepljenje – 
ranljive skupine, uporaba zaščitnih mask v okoljih, kjer je skupaj veliko ljudi. 
2. V učilnicah so umivalniki, tekoče milo, brisače za enkratno uporabo, koši za 
smeti, kjer ni umivalnikov so razkužila.  
3. Za otroke je ključno pravilno umivanje rok (razkuževanje izjemoma).  
4. V vseh učilnicah se izobesi infografika o pravilni higieni kašlja in umivanja rok.  
5. V vseh prostorih zavoda je urejeno redno čiščenje 
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 Samotestiranje se priporoča za osebe s simptomi, v domačem okolju.  

 Samozaščitno vedenje: v primeru bolezni ostanemo doma, redno in pravilno 

umivanje rok, higiena kašlja, pravilna uporaba zaščitne maske.  

 V primeru izbruha bolezni v šoli ali vrtcu se starše oddelka ali skupine obvesti 

o bolezni v skupini otroka.  

6. Vzgojno –izobraževalno delo poteka tako kot pred izbruhom covid-19, bolj 
smo pozorni na redno prezračevanje in higieno rok ter kašlja. Učencem, ki 
izostanejo od pouka zaradi obolelosti s covid-19, se domov preko eAsistenta 
pošilja učna snov.  

 
UKREPI – FAZA 2   
 
Epidemiološka situacija – bolezen je prisotna v tolikšni meri, da lahko nastopi 
preobremenitev zdravstvenega sistema na vseh ravneh. 
 
Izvajajo se ukrepi iz faze 1 ter dodatno:  

1. Samotestiranje v domačem okolju (vsaj enkrat tedensko) 

2. Sestanki se izvajajo na daljavo. 

3. Vzgojno- izobraževalni proces prilagodimo tako, da povečujemo fizično 

razdaljo, zmanjšujemo število stikov, čim več aktivnosti izvajamo na prostem, 

zagotovimo večjo fizično razdaljo v učilnici, prilagodimo čas malice in kosila . 

Navodila bo NIJZ in MIZŠ pošiljal sproti, glede na situacijo.  
 
3. NAVODILO OB IZBRUHU BOLEZNI  

- Če zboli otrok ali odrasla oseba se ta oseba izolira do odhoda iz šole.  

- Po potrjenem pozitivnem PCR ali HAG testu starši obvestijo ravnatelja in ta 

obvesti starše oddelka.   

 

 

 

 

 
 

Naj šolsko leto 2022/23 poteka po zastavljenih načrtih in željah. Vsem učencem, 
učiteljem in staršem ter  vsem, ki smo vpeti v vsakdanje življenje in delo šole, želim 
varno, zadovoljno ter uspešno delovno leto, ki bo prineslo načrtovane rezultate in ob 
tem zadovoljstvo ter samozavest, ki nas bo vodila do novih in vedno višjih ciljev.   
 
 
 

                                           Andreja  Urh 
                                           RAVNATELJICA 

 

 

 


