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1 UVOD 

Tudi šolsko leto 2020/2021 je precej zaznamovala epidemija covid-19. Zopet smo imeli kar precej časa 

pouk na daljavo, ko smo bili v šoli pa smo izvajali pouk po priporočilih MIZŠ in NIJZ. Pouk in delo v 

vrtcu smo izvajali v »mehurčkih«, organizacijo dela smo prilagodili zahtevam strokovnjakov in našim 

zmožnostim. Pouk na daljavo je potekal v naslednjih obdobjih:  

 19. 10. do 26. 10 2020 učenci od 6. do 9. razreda ter za učence POŠ Solčava; 

 9. 11. 2020 do 26. 1. 2021 za vse učence; 

 26. 1. 2021 do 22. 2. 2021 za učence od 4. do 9. razreda; 

 od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 za vse učence.  

Me poukom na daljavo smo pedagoški proces  izvajali preko eAsistenta, Komunikacija. V to šolsko leto 

smo glede pouka vstopili veliko bolj pripravljeni; septembra smo si zaposleni pripravili izobraževanje 

za izvajanje takšnega načina dela, avgusta pa smo pripravili plan dela (za učence prilagojen urnik, urnik 

videokonferenc,  po dogovoru je obravnava novih vsebin potekala preko videokonferenc ali so učitelji 

pripravili videoprojekcije). Načrt dela je bil predstavljen učencem ter svetu staršev in svetu šole, preko 

e-sporočil so bili o tem obveščeni tudi starši. Trudili smo se za optimalno izvedbo, a pouka v živo tudi 

to ne more nadomestiti.  

Po vrnitvi v šolo smo skušali izvesti čim več odpadlih dejavnosti, skrbeli smo tudi za dobro psihofizično 

kondicijo otrok. Poleg pouka smo poskušali najti aktivnosti, ki bodo otroke razveselili, povezovali, a da 

hkrati ne bomo kršili pravil ob epidemiji. Vse načrtovane dejavnosti LDN niso realizirane, smo se pa 

trudili, da smo zastavljenih ciljev dosegli čim več. Učenci so se udeleževali tudi tekmovanj; nekaj jih je 

bilo v šoli, nekaj preko zoom-a in dosegli so 125 bronastih  ter 2 srebrni priznanji. Najbolj so bile 

okrnjene športne prireditve,  ki jih praktično ni bilo, malo pa je bilo tudi kulturnih prireditev.   

Na novo smo v Zlato knjigo vpisali najbolj uspešne devetošolce in sicer za povprečen uspeh 4, 5 ali več 

vsa leta izobraževanja Karin Gradišnik, Davida Robnika in Lano Robnik, za osvojena srebrna priznanja 

pa poleg Karin še Mihaela Gliho in Adama Logarja.  

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.  

V začetku šolskega leta smo v Lučah kupili pralni stroj, v učilnicah GUM in SLJ sta novi tabli, v jedilnici 

imamo nove panoje.  

Med jesenskimi počitnicami so pri vrtcu montirali nova igrala, ki jih je financirala Občina Luče. 

Med poletnimi počitnicami se je v Lučah prenovila učilnica SLJ (nove talne obloge in pleskanje) ter 

pisarna tajništva (nove talne obloge, beljenje, novo pohištvo, stena v prostoru, ki bo ločevala pisarno 

tajnice ter kabinet za učitelje). Prepleskali smo tudi pisarni računovodkinje in ravnateljice. Kupili smo 

80 litrsko električno prekucno ponev.  

Jeseni smo v okviru interventnih zakonov v obdobju covid-19 brezplačno dobili 6 prenosnih 

računalnikov. Vključeni smo tudi v projekt ReactEU – IKT za VIZ, kjer smo med poletjem naročili 16 

prenosnikov. To je projekt MIZŠ, ARNES-a ter Evropskega razvojnega regionalnega sklada, ki IKT 

opremo financira 100 %, količina računalniške opreme oz. finančnih sredstev pa je odvisna od velikosti 

šole. Prenosnike bomo dobili jeseni.  

V obdobju pouka na daljavo sta hišnik in učitelj športa urejala šolsko podstrešje in tudi po šoli popravila 

kar nekaj pomanjkljivosti.  
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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 

 

Zap.št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 
ANŽELAK 

BRANKA 
MAT IN FIZ 

 MAT, dop in dod. p.  , vodja tekmovanja 

Kenguru in Logika, DSP, matematični krožek v 

devetletki,  namestnica ravnateljice, vodja aktiva 

predmetne stopnje 

2. 
BRINOVŠEK 

MAJA 
RAZREDNI POUK 

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

diferenciacija TJA v 6. in 7. r, DSP, PB, ZPA v 

vrtcu, NIA v Lučah in Solčavi,  knjižnica v 

Solčavi in  Lučah 

3. 
ČOPIČ 

NATAŠA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 4. razredu, dod, 

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

4. 
FUNTEK 

SIMONA 
SLJ, TJN 

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

koordinatorica  kulturnih dni, vodja učbeniškega 

sklada, vodja aktiva III.triade, sorazredničarka 

9.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, DSP, IP –UBE, MME, dod.in dop.p, 

vodja tekmovanja iz fizike, računalničarka, dif. 

MAT v 6. in 7. r, MATmus -8.r, vodja aktiva 

naravoslovnih predmetov, razredničarka 9. r 

8. 
MATIJOVC 

BERNARDA 
RAZREDNI POUK bolniški dopust 

9. 
MATIJOVC 

KATJA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 5. razredu,  

DSP, dod, dop, ISP,  ID v 5. razredu, PB 
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Zap.št. 
IME IN 

PRIIMEK 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

10. 
MOLIČNIK 

DAVID 
dipl. ing. rač. in inf.  

računalnikar, organizator informacijskih 

dejavnosti (od 1.1.2021 dalje) 

11. 
MOLIČNIK 

SIMONA 
TJA IN TJN 

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

tekmovanja iz angleščine, angleška bralna 

značka, DSP, razredničarka 8. r, vodja aktiva 

družboslovnih predmetov, PB 

12. 
NERAT 

MAJDA 
BIO IN KEM 

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

6. r, PB, DSP, vodja Preglovega in Proteusovega 

tekmovanja, koordinatorica naravoslovnih dni, 

ID v devetletki - naravoslovni krožek, 

razredničarka 7. r 

13. 
OREŠNIK 

HANA 
GEO IN ZGO 

ZGO, GEO, DSP, mentorica tekmovanja iz 

zgodovine, dod. in dop. p., GEO na OŠ Ljubno 

14.  
OSET 

KARMEN 
SLJ  

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

devetletki – dramski krožek, Bralna značka, 

koordinatorica kulturnih dejavnosti, mentorica 

Cankarjevega tekmovanja, razredničarka 6. r, 

predsednica sveta šole 

15.  PETEK NIKA LUM, RP 

LUM na predmetni stopnji, IP – Likovno 

snovanje I, II, III, druga strokovna delavka v 1. 

r, PB, r 

16. 
ROBNIK 

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

17. 
RUDNIK 

RAJKO 
ŠPO 

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

organizator športnih dejavnosti, sorazrednik 6. r 

18. 
ŠKRUBEJ 

POLONA 
PEDAGOG 

DKE, ISP, DSP, svetovalno delo,  vodja šolske 

skupnosti, vodja šolskega sklada, 

sorazredničarka 8. r 

19. 
URH 

ANDREJA 
RAZREDNI POUK ravnateljica, SLJ – diferenciacija v 6. in 7.  r 

 

 

 

 



Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

 

                             

                                                          Letno poročilo – šolsko leto 2020/2021                                                                9 
 

Zap.št. 
IME IN 

PRIIMEK 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

20. 
VENIŠNIK 

MITJA 
GUM 

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

OŠ  Luče in Ljubno, GUM - OŠ Ljubno, 

sorazrednik 7. r, vodja aktiva vzgojnih 

predmetov 

21. 
VRABIČ 

SAŠA 
RAZREDNI POUK 

razredni pouk – razredničarka v 2. razredu, dod, 

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

vodja aktiva razredne stopnje, sindikalna 

zaupnica 

 

3.1.2 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, PB, 

vodja aktiva II. triade 

2. 
KUMER 

ŠPELA 

RAZREDNI 

POUK 

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

Lučah, ISP, ID v kombiniranem oddelku 1.-3. r/ 

porodniški dopust 

3. 
NARALOČNIK  

KATJA 

RAZREDNI 

POUK 

učiteljica v kombiniranem oddelku 1.2. in 3.  

razreda, ID v kombiniranem oddelku, OPZ, vodja 

aktiva I. triade, mentorica Vesele in CicVesele 

šole 

4.  
SEDOVŠEK 

TADEJA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

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

Lučah, ISP, ID v kombiniranem oddelku 1.-3. r/ 

nadomeščanje Kumer od 7. 12. 2020 dalje  
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3.1.3 VRTEC LUČE 

Zap.št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 
BEZOVNIK 

BLAŽENKA  

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA  

vzgojiteljica  v II. starostnem obdobju  

(skupina ježki) 

2. 
BREZNIK 

KARMEN 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem obdobju 

(skupina ježki) 

3. 
KLADNIK 

MARIJA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice v II. starostnem obdobju 

(skupina zajčki) 

4. 
MOLIČNIK 

ALBINA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v I. starostnem obdobju (skupina 

bibe) 

5. 
PREPADNIK 

JASMINA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v I. starostnem obdobju (skupina 

polžki) 

6. 
ROBNIK 

TADEJA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vodja vrtca, vzgojiteljica v II. starostnem obdobju 

(skupina zajčki), vodja CICI OPZ  

7. 
SEDELŠAK 

NATALIJA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice  v I. starostnem obdobju 

(skupina polžki) 

8. 
SEM 

ANDREJKA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK  

pomočnica vzgojiteljice v I. starostnem obdobju 

(skupina bibe) 

9.  
ŠTORGEL 

MARUŠA  

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK 

Od 1. 2. 2020 projektno delovno mesto 

pomočnice vzgojiteljice v skupini Ježki 
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3.1.4 VRTEC SOLČAVA 

Zap.št. 
Ime in 

priimek 
Smer izobrazbe Delovno mesto  

1. 
BENEDIK 

MOJCA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v kombiniranem oddelku (skupina 

muce) 

2. 
FUNTEK 

MOJCA 

DIPLOMIRANA 

VZGOJITELJICA 

vzgojiteljica v polovičnem oddelku II. starostnega 

obdobja (skupina medvedi) 

3.  
GRADIŠEK 

PETRA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

spremljevalka za izvajanje fizične pomoči   

4. 
PLESNIK 

SUZANA 

VZGOJITELJ 

PREDŠOLSKIH 

OTROK   

pomočnica vzgojiteljice v kombiniranem oddelku 

(skupina muce)  

 

 

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 

 

3.3 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 
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6 RESNIK MILENA  kuharica čistilka 

7. ROBNIK CECILIJA konfekcionar pomočnica v kuhinji, čistilka 

8. 
TOSTOVRŠNIK 

STANISLAVA 
 čistilka 

9. ZAMERNIK JOŽICA  čistilka 

 

 

 

4 ŠTEVILO UČENCEV  V ŠOLI IN OTROK V VRTCU 

4.1 ŠOLA LUČE 

Razred Moški Ženske Skupaj Vozači 

1. r 10 7 17 12 

2. r 11 6 17 12 

3. r 8 7 15 14 

4. r 6 5 11 10 

5. r 5 7 12 9 

6. r 9 13 22 19 

7. r 9 10 19 16 

8. r 9 9 18 14 

9. r 12 9 21 15 

Skupaj 79 73 152 121 

 

Skupaj učencev na OŠ Luče in Solčava:    173 
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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. razred 

 

Razred Moški Ženske Skupaj Vozači 

1. r 1 0 1 1 

2. r 2 1 3 3 

3. r 4 5 9 8 

4. r 1 3 4 2 

5. r 2 2 4 2 

Skupaj 10 11 21 16 

 

 

 

4.3 OTROCI V VRTCU  

Število otrok konec junija  

obdobje število otrok 

1.starostno obdobje Luče - bibe 10 

1.starostno obdobje Luče polžki 12 

2. starostno obdobje Luče - ježki 19 

2. starostno obdobje – zajčki 19 

Kombinirani  oddelek Solčava 12 

Polovični oddelek Solčava 11 
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5 UČNI USPEH  

V šolskem letu je osnovno šolo obiskovalo 173 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.  17 17 opisne ocene 

2.  17 17 opisne ocene 

3.  15 15 4,78 

4.  11 10 4,6 

5.  12 12 4,5 

6.  22 22 4,1 

7.  19 19 4,6 

8.  18 18 4,26 

9.  21 21 3,97 

 

5.1.2 PODRUŽNICA 

razred število učencev 
število učencev, ki 

napredujejo v višji razred 
povprečna ocena razreda 

1.  1 1 opisne ocene 

2.  3 3 opisne ocene 

3.  9 9 4,9 

4.  4 4 4,5 

5.  4 4 4,7 
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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 športa.   

 6. razred:  

 

predmet odstotki točk – povprečje razlika 

 državno OŠ Blaža Arniča Luče  

SLOVENŠČINA 54,81 60,67 +5,86 

MATEMATIKA 50,98 52,19 +1,21 

ANGLEŠČINA 66,84 79,52 +12,68 

 

 9. razred: 

 

predmet odstotki točk – povprečje razlika 

 državno OŠ Blaža Arniča Luče  

SLOVENŠČINA 49,08 43,60 -5,48 

MATEMATIKA 48,16 46,53 -1,63 

ŠPORT 52,97 51,14 -1,83 

 

Učenci obeh razredov so marca pisali poskusno e-NPZ, maja, po zaključku NPZ pa so reševali še spletne 

ankete o izvajanju pouka na daljavo.  
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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 210 204 97,1 

MAT 140 138 98,6 

LUM 70 68 97,1 

GUM 70 68 97,1 

SPO 105 102 97,1 

ŠPO 105 101 96,2 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 20 114,3 

N1A 70 69 98,6 

 

2. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 245 241 98,4 

MAT 140 140 100 

TJA 70 70 100 

LUM 70 68 97,1 

GUM 70 68 97,1 

SPO 105 103 98,1 

ŠPO 105 103 98,1 

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 245 241 98,4 

MAT 175 175 100 

TJA 70 68 97,1 

LUM 70 69 98,6 

GUM 70 69 98,6 

SPO 105 103 98,1 

ŠPO 105 103 98,1 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 17 97,1 
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4. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 173 98,9 

MAT 175 171 97,7 

TJA 70 69 98,6 

LUM 70 69 98,6 

GUM 52,5 53 101 

DRU 70 71 101,4 

NIT 105 105 100 

ŠPO 105 107 101,9 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 18 102,9 

ODS 17,5 18 102,9 

N2N 70 69 98,6 
 

 

 

5. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 171 97,7 

MAT 140 142 101,4 

TJA 105 108 102,9 

LUM 70 69 98,6 

GUM 52,5 52 99 

DRU 105 103 98,1 

NIT 105 102 97,1 

GOS 35 35 100 

ŠPO 105 106 101 

DDP IN DOP 35 36 102,9 

ISP 17,5 19,5 111,4 

ODS 17,5 19,5 102,9 

N2N 70 68 111,4 
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6. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 175 100 

MAT 140 146 104,3 

TJA 140 145 103,6 

LUM 35 37 105,7 

GUM 35 35 100 

GEO 35 35 100 

ZGO 35 33 94,3 

NAR 70 69 98,6 

TIT 70 70 100 

GOS 52,5 52 99 

ŠPO 105 114 108,6 

DDP IN DOP MAT 17,5 17,5 100 

DDP IN DOP TJA 17,5 18 102,9 

ISP 17,5 18 102,9 

ODS 17,5 20 114,3 

N2N 70 72 102,9 
 

 

 

7. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 140 149 106,4 

MAT 140 137 97,9 

TJA 140 143 102,1 

LUM 35 35 100 

GUM 35 35 100 

GEO 70 69 98,6 

ZGO 70 67 95,7 

DKE 35 38 108,6 

NAR 105 106 101 

TIT 35 34 97,1 

ŠPO 70 71 101,4 

DDP IN DOP MAT 17,5 17,5 100 

DOD IN DOP SLJ 17,5 17 97,1 

ISP 17,5 20,5 117,1 

ODS 17,5 18,5 15,7 

              N2N 70 70 100 

IP – IŠP 35 36 102,9 

IP – LS1 35 35 100 

IP - UBE 35 33 94,3 
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8. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 122,5 118 96,3 

MAT 140 139 99,3 

TJA 105 114 108,6 

LUM 35 37 105,7 

GUM 35 39 111,4 

GEO 52,5 56 106,7 

ZGO 70 68 97,1 

DKE 35 37 105,7 

FIZ 70 74 105,7 

KEM 70 67 95,7 

BIO 52,5 54 102,9 

TIT 35 37 105,7 

ŠPO 70 68 97,1 

DDP IN DOP ZGO 17,5 3 17,1 

DOD IN DOP KEM in BIO 18 18 105,9 

ISP 17,5 15 85,7 

ODS 17,5 18,5 105,7 

N2N 70 72 102,9 

IP – LSII 35 35 100 

IP – POK 35 34 97,1 

IP - ŠSP 35 34 97,1 
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9. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 144 154 106,9 

MAT 128 145 113,3 

TJA 96 107 111,5 

LUM 32 36 112,5 

GUM 32 35 109,4 

GEO 64 64 100 

ZGO 64 64 100 

FIZ 64 65 101,6 

KEM 64 63 98,4 

BIO 64 63 98,4 

ŠPO 64 73 114,1 

DDP in DOP BIO IN KEM 16 15 93,7 

DOD IN DOP FIZ 16 18 112,5 

ISP 16 20,5 128,1 

ODS 16 19 118,8 

N2N 64 69 107,8 

IP – LSIII 32 33 103,1 

IP – MME 32 32 100 

IP - ŠZZ 32 34 106,3 

IP - ŠNO 32 32 100 

 
 

 

6.1.2 PODRUŽNICA SOLČAVA 

1.razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 210 206 98,1 

MAT 140 138 98,6 

LUM 70 68 97,1 

GUM 70 64 91,4 

SPO 105 103 98,1 

ŠPO 105 102 97,1 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 17,5 100 

N1A 70 70 100 
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2. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 245 243 99,2 

MAT 140 137 97,9 

TJA 70 70 100 

LUM 70 68 97,1 

GUM 70 64 91,4 

SPO 105 103 98,1 

ŠPO 105 102 97,1 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 18 102,9 

 

 

3. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 245 238 97,1 

MAT 175 168 96 

TJA 70 69 98,6 

LUM 70 68 97,1 

GUM 70 63 90 

SPO 105 108 102,9 

ŠPO 105 108 102,9 

DDP IN DOP 35 34 97,1 

ISP 17,5 18 102,9 

 

 

4. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 

Število realiziranih 

ur 
Realizacija v % 

SLJ 175 170 97,1 

MAT 175 172 98,3 

TJA 70 70 100 

LUM 70 68 97,1 

GUM 52,5 53 101 

DRU 70 70 100 

NIT 105 103 98,1 

ŠPO 105 103 98,1 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 17,5 100 

ODS 17,5 17,5 100 

N2N 70 71 101,4 
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5. razred 

Predmet 
Število ur po 

predmetniku 
Število realiziranih ur Realizacija v % 

SLJ 175 170 97,1 

MAT 140 139 99,3 

TJA 105 103 98,1 

LUM 70 68 97,1 

GUM 52,5 53 101 

DRU 105 105 100 

NIT 105 103 98,1 

GOS 35 35 100 

ŠPO 105 103 98 

DDP IN DOP 35 35 100 

ISP 17,5 17,5 100 

ODS 17,5 17,5 100 

N2N 70 71 101,4 

 

 
 

6.2 VARSTVO VOZAČEV  

Za učence predmetne stopnje smo imeli do konca oktobra  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. Od spomladi dalje smo imeli zaradi ukrepov covid-19 

organizirano varstvo za vsak oddelek posebej, ker so učenci pouk preživljali v mehurčkih in se niso 

smeli med seboj združevati, od sredine marca pa smo s poukom zaključevali ob 13. 05 in varstva 7. učno 

uro ni bilo.  

 

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 starše osmošolcev in starše bodočih prvošolcev v Lučah in Solčavi. Za starše učencev od 4. 

do 9.r. sem v okviru razrednih roditeljskih sestankov izvedla predavanje na  temo Varnost na spletu. 

Sestanki so bili izvedeni preko aplikacije Zoom. Preko celega šolskega leta sem sodelovala s Centrom 

za socialno delo, ki je pomagalo reševati stiske in težave naših učencev, Zdravstvenim domom Velenje 

in Celje (Razvojna ambulanta), Območnim združenjem Rdečega križa, s Karitasom ter podjetjem MIK 

Celje. Skupaj smo tako omogočili sedmim našim učencem brezplačno letovanje na Debelem Rtiču v 

času poletnih počitnic. Izpeljana je bila tudi akcija 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. Za nadarjene učence so bile v mesecu maju izvedene tri spletne delavnice na 
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temo Podjetništva, ki jih je izvedla ga. Petra Škarja. Delavnic so se lahko udeležili nadarjeni učenci šol 

Zg. Savinjske doline, vendar je bila udeležba naših učencev precej slaba. Tudi v tem letu sem bila 

mentorica Šolske skupnosti, v mesecu septembru in oktobru pa sem koordinirala projekt ob Dnevih 

evropske kulturne dediščine, ki pa je bil letos zaradi zaprtja šol izveden v bolj okrnjeni obliki.  

                                                               Polona Škrubej 

6.4 DEFEKTOLOŠKO DELO 

V šolskem letu 2020/2021 sem izvajala dodatno strokovno pomoč na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče s 

pripadajočim vrtcem v Solčavi (457 ur) in na Osnovni šoli Ljubno ob Savinji (356 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. V  Lučah sem 

izvedla 13 ur, na Ljubnem pa 4. 

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.  

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.  

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 Bernarda Purnat. Na šoli je bila enkrat na teden, delala pa je z dvema 

učencema  v 2. 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 drugošolko ter dvakrat tedensko socialna pedagoginja, ki je delala z drugo- in šestošolcem.  

 

6.6 EKSKURZIJE 

V tem šolskem letu smo izvedli ekskurzije za večino učencev, 

smo pa zaradi epidemije covid-19 prilagajali destinacije.  

Otroci iz vrtca so obiskali turistično kmetijo Zg. Zavratnik, 

učenci I. triade so bili v Logarski dolini, učenci 4. in 5. 

razredov so obiskali Jamo Pekel in Celjski grad, učenci od 6. 

do 8. razreda so bili na Primorskem (Piran, soline, vožnja z 

ladjico, Lipica), devetošolci pa v Ljubljani. Tudi sindikalni 

izlet za zaposlene je bil organiziran na Primorsko.   

 



Osnovna šola Blaža Arniča Luče 

 

                             

                                                          Letno poročilo – šolsko leto 2020/2021                                                                24 
 

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 trikrat tedensko vodila Nika Petek, po enkrat Katja Matijovc in Tadeja 

Sedovšek, do 14. 10 pa vse učiteljice razredne stopnje ter  Mitja Venišnik, Majda Nerat in Simona 

Moličnik. . V Solčavi je bilo podaljšano bivanje do 15.00. Obiskovali so ga vsi učenci, vodili  pa sta ga 

Tadeja Sedovšek in Maja Brinovšek.  Ko so se učenci februarja vrnili v šolo, se niso smeli združevati v 

skupine, zato smo PB organizirali za vsak razred posebej.  

            Učiteljice PB   

6.8 ŠOLA V NARAVI 

Razred dejavnost 

4. in 5. r Luče in Solčava Poletna šola plavanja v Pacugu (30. 8- 3. 9. 2021 

8. CŠOD Breženka - Fiesa (12. – 16. 10. 2020) 

 

Zimska šola smučanja na Rogli za šestošolce je zaradi epidemije odpadla. Za te učence načrtujemo 

izvedbo te dejavnosti v šolskem letu 2021/22.   
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7 TEKMOVANJA IN USPEHI 

 CANKARJEVO TEKMOVANJE 

Letošnjega šolskega tekmovanja v znanju slovenščine (13. 4. 2021) so se naši učenci 

udeležili v dveh skupinah – na tekmovanju Mehurčki so sodelovali učenci 2. in 3. 

razreda, na tekmovanju za Cankarjevo priznanje pa učenci od 4. do 9. razreda..  

Mladi ljubitelji materinščine so se predhodno seznanjali s predpisanimi besedili, ki 

so bila povezana z osrednjo temo letošnjega tekmovanja – obeležitve tridesetletnice 

samostojne Slovenije. 

Učenci od 4. do 9. razreda (teh je bilo 40) so svoje znanje in razmišljanje pokazali s pisanjem spisa na 

določeno temo in bili pri tem bolj ali manj uspešni ter ustvarjalni. Najboljši med njimi so prejeli bronasta 

Cankarjeva priznanja, in to so: 

- 4. razred: Lovrenc Žagar, Jerica Atelšek, Tina Knap, Tadej Prek Rosc 

- 5. razred: Manca Robnik, Matic Logar, Eva Brdar Plesnik, Anika Čopič, Jerca Lipnik 

- 6. razred: Tamara Podbrežnik, Eva Lokan, Neža Suhodolnik 

- 7. razred: Tinkara Čopič, Ana Kočnar, Meta Preprotnik, Neža Slapnik 

- 8. razred: Ajda Kopušar, Alja Dešman, Tia Voler 

- 9. razred: Lana Robnik 

 

Vsi učenci, ki so tekmovali na Mehurčkih, so prejeli priznanje za sodelovanje.  

Na državno tekmovanje sta se uvrstili osmošolka Ajda Kopušar in devetošolka Lana Robnik. 

Učencem, še posebej dobitnikom priznanj, za dobro ubesedene besede iskreno čestitam in želim še 

veliko prijetnih trenutkov na literarnih potepanjih. 

Mentorica: Karmen Oset 

 

 

 TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 9. RAZRED 

Iz devetega razreda so na šolskem tekmovanju sodelovali 3 učenci – Karin Gradišnik, Nace Robnik in 

Petra Zamernik. Nacetu je do bronastega priznanja zmanjkala le ena točka. Karin Gradišnik pa je 

osvojila bronasto priznanje in zadostno število točk za sodelovanje na državnem tekmovanju. Za državno 

raven je morala prebrati knjigo ameriškega avtorja Johna Greena – 'Turtles All The Way Down'. 

Tekmovanje je bilo spletno in vse naloge so bile zasnovane na tem literarnem delu. Karin je vsebino 

knjige poznala v podrobnostih in osvojila srebrno priznanje. 

 

 

 TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA 8. RAZRED 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo tekmovali iz angleščine. Zaradi posebnih razmer je potekalo 

tekmovanje v celoti spletno in za tekmovanje so se odločile 3 učenke – Tia Voler, Ana Zamernik in 

Kristina Zamernik. Največ točk je osvojila Tia Voler, a žal premalo za bronasto priznanje. 

Mentorica: Simona Moličnik 
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 BRALNO TEKMOVANJE V ANGLEŠČINI 

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

Sodelovalo je 44 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 – Jošt Pečovnik, Eva Lokan, Sergej Jerman, Zoja Prepadnik, Andraž Kladnik, Anea Mercedes 

Krivec 

7. razred - Tinkara Čopič, Ana Kočnar, Sara Preprotnik, Vid Strmčnik, Maša Grzinčič, Špela Pečovnik, 

Meta Preprotnik, Elizabeta Šumet, Neža Slapnik, Hana Zamernik, Nina Jericjo, Jaka Kosmač, Jan 

Klemenšek, Jernej Robnik Cerar, Jurij Gliha 

8. razred – Ajda Kopušar, Ana Zamernik, Sara Robnik, Tilen Žagar, Gašper Robnik, Alja Dešman, Pia 

Sedelšak, Tia Voler, Kristina Zamernik, Ažbe Mlinar, Andrej Špruk, Neja Klančnik 

9. razred – Karin Gradišnik, Lana Robnik, Tjaša Supin, Iza Moličnik, David Robnik, Adam Logar, Gal 

Klemenšek, Nace Robnik 

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, ki ste se tudi v teh drugačnih časih potrudili in sodelovali na 

tekmovanjih. Še posebej pa čestitamo Karin za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju!  

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. Zaradi šolanja na 

daljavo so učenci knjige prejeli v elektronski obliki nato pa sami reševali naloge preko strežnika dmfa. 

Zaradi takšnega načina dela letos učenci 3.r. niso sodelovali. 

Učenci 4. razreda so letos prebirali knjigi The Cake Machine in The Shoemaker and the Elves, učenci 

5. razreda pa Amrita and the Trees in Rainforest Rescue. Sodelovali so 4 učenci iz 4. razreda (3 iz Luč 

in 1 iz Solčave) ter 7 učencev iz 5. razreda (6 iz Luč in 1 iz Solčave).  

Priznanje so prejeli učenci, ki so dosegli vsaj 50% možnih točk. V 4. razredu so priznanje prejeli vsi 

štirje učenci, v 5. razredu pa 6 učencev. 

Mentorica: Maja Brinovšek 

 

 

 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

V letošnjem šolskem letu so učenci, ki obiskujejo nemščino kot neobvezni izbirni predmet,  nemške 

knjige brali  pri urah nemščine. O prebranih knjigah smo se pogovarjali in reševali vaje, tekmovanja iz 

bralne značke pa nismo izvedli, saj je le-to vezano na založbo Mladinska knjiga, ki vsako leto predpiše 

nove knjige, jaz pa sem jih izbrala kar iz nabora starih.  

Mentorica: Simona Funtek 
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 TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE 

Šolsko tekmovanje iz kemije je potekalo v mesecu marcu. Tekmovali so učenci osmega razreda. Na 

državno tekmovanje se je uvrstil učenec Tilen Žagar, ki je dosegel prvo mesto v razredu. Državno 

tekmovanje je potekalo na matični šoli. Čestitke vsem tekmovalcem. 

Mentorica: Majda Nerat 

 

 TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 

V letošnjem šolskem letu so tekmovali učenci devetega in osmega razreda. Tema tekmovanja so bile 

glive. Šolsko tekmovanje bi moralo potekati v mesecu oktobru, vendar je bilo zaradi karantene 

prestavljeno na marec. Bronasto priznanje so osvojili: Lana Robnik, Iza Moličnik in Adam Logar iz 

devetega razreda ter Tilen Žagar iz osmega razreda. Adam se je uvrstil tudi na državno tekmovanje, ki 

je potekalo v aprilu na matični šoli. Čestitke vsem tekmovalcem.  

Mentorica: Majda Nerat 

 

 MATEMATIKA 

LOGIKA  

Šolskega tekmovanja iz LOGIKE, ki je bilo 24.9.2020,  se je udeležilo 117 učencev nižje in višje 

stopnje. Osvojili so 45 bronastih priznanj: 

1. razred: Lokan Oskar, Robnik Alen, Podlesnik Krebs Enja, Kladnik Kaja, Matk Gregor, Funtek Nace, 

Moličnik Meta, Kosmač Marcel, Petrič Janez, Funtek Ema. 

2. razred: Sofija Čopič, Marko Mlačnik, Ana Fijačko, Tinkara Podbregar, Janez Ramšak, Luka Fijačko 

3. razred: Laura Špeh, Klara Kočnar, Živa Funtek, Eva Obojnik, Vin Poličnik, Nađa Cvišić, Marcel 

Klemenšek 

4. razred: Lovrenc Žagar, Urška Preprotnik, Jerica Atelšek, Amanda Kladnik, Timotej Resnik 

5. razred: Manca Robnik, Jerca Lipnik, Anika Čopič, Tina Špeh 

6. razred: Lucija Krivec, Maša Mlinar, Eva Lokan, Tinkara Atelšek 

7. razred: Jernej Robnik, Meta Preprotnik, Tinkara Čopič, Špela Pečovnik, Vid Strmčnik, Jurij Gliha 

8. razred: Tia Voler 

9. razred: Iza Moličnik Karin Gradišnik 

Jernej Robnik, Tinkara Čopič in Meta Preprotnik iz 7. razreda ter Iza Moličnik in Karin Gradišnik iz 9. 

razreda so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je bilo konec marca.  

Meta Preprotnik je dosegla srebrno priznanje.  

Mentorica: Branka Anželak 
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KENGURU 

22.4.2021 je bilo šolsko tekmovanje iz matematike. 85 učencev od 1. do 6. razreda je tekmovalo za 

bronasto priznanje Kenguru, 51 učencev od 7. do 9. razreda pa za bronasto Vegovo priznanje iz 

matematike. 

Bronasta priznanja Kenguru so osvojili:  

1. razred: Oskar Lokan, Alen Robnik, Ema Funtek, Lucija Pečovnik, Gal Strmčnik, Marcel Kosmač, 

Enja Podlesnik Krebs 

2. razred: Marko Mlačnik, Justina Šumet, Luka Fijačko, Jan Krivec, Ana Fijačko, Lan Kosmač 

3. razred: Vin Poličnik, Klara Kočnar, Gal Peklaj, Ožbej Mlačnik, Eva Obojnik, Laura Krivec, Mija 

Logar, Miha Robnik, Laura Špeh, Ana Zamernik 

4. razred: Tina Knap, Urška Preprotnik, Lovrenc Žagar, Tajda Podbregar 

5. razred: Manca Robnik, Anika Čopič, Janez Robnik, Eva Brdar Plesnik, Jerca Lipnik 

6. razred: Eva Lokan, Tamara Podbrežnik, Martin Resnik, Luna Kosmač 

 

Bronasta Vegova priznanja so dosegli: 

7. razred: Jernej Robnik Cerar, Elizabeta Šumet, Tinkara Čopič, Jan Klemenšek, Vid Strmčnik 

8. razred: Tia Voler, Sara Robnik, Ajda Kopušar 

9. razred: Mihael Gliha, Lana Robnik, Iza Moličnik, Karin Gradišnik 

Mentorica: Branka Anželak 

 VESELA ŠOLA 

Tekmovanje je bilo izvedeno v sredo, 10. 3. 2021. Tekmovalo je 8 učencev od 4. do 9. razreda.  2 učenki 

(Eva Lokan, Anamarija Kladnik) sta pokazali zadostno mero znanja in usvojili bronasti priznanji. Žal 

pa se jima ni uspelo uvrstiti na državno tekmovanje. 

 

 VESELA IN CICI VESELA ŠOLA  NA PODRUŽNICI SOLČAVA 

V šolskem letu je v tekmovanju iz Vesele šole sodelovalo pet učencev.  

Teme, ki so vsak mesec izhajale v reviji Pil, so učenci zaradi pouka na daljavo obravnavali doma. 

Šolsko tekmovanje je potekalo 10. marca na POŠ Solčava. Priznanje sta prejela Luka Brdar Plesnik iz 

4. in Jerca Lipnik iz 5. razreda. 

Mentorica: Katja Naraločnik 

 

 CICI VESELA ŠOLA 

19. 5. 2021 smo izvedli tekmovanje, katerega se je udeležilo 59 učencev. Vsi so med letom pridno 

reševali naloge v Cicibanu in se dobro pripravili na tekmovanje, tako so si vsi prislužili priznanja.  

                                                                                      Mentorica: Alenka Kac 
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 ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Učenci predmete stopnje so septembra pričeli s treningi, športni pedagogi so pripravili plan tekmovanj 

v Zgornji Savinjski dolini. Zaradi dolgega obdobja pouka na daljavo, po vrnitvi v šolo pa bivanja v 

mehurčkih,  nismo mogli izvajati ne treningov ne tekmovanj.  
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8 DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

8.1 KULTURNE IN DRUGE DEJAVNOSTI NA OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE 

Letošnje šolsko leto je bilo zaradi pouka na daljavo glede kulturnih prireditev zelo okrnjeno. Prvi šolski 

dan smo sprejeli novince, v športni dvorani pa smo imeli koncert pevke Ditke, z naslovom NE BODI 

KOT DRUGI. Ob njenem prepevanju je svoja dela prebiral pisatelj in pesnik Feri Lainšček. 

Komemoracijo smo izvedli preko šolskega ozvočenja, prisluhnili pa so ji učenci od. 1. do 4. razreda, ki 

so takrat še bili v šoli. Konec januarja, ob 120-letnici rojstva Blaža Arniča in ob slovenskem kulturnem 

prazniku, smo spomin na velika umetnika počastili preko spleta. Ob zaključku šolskega leta smo imeli 

v športni dvorani predajo ključa, valeto za devetošolce, zaključek Bralne značke z gostom Primožem 

Suhodolčanom, zadnji dan pa smo dan državnosti in začetek poletja proslavili na jezu ob etnohiškah. 

Med počitnicami so otroci iz vrtca Solčava in učenci v Lučah sodelovali na prireditvah ob prihodu 

olimpijske bakle v Solčavo in Luče. Otroci iz vrtca ter šole so v obeh krajih sodelovali tudi na poletnih 

prireditvah (Dnevi turizma na Solčavskem ter Lučki dan).  
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8.1.1 BESEDIČICA 

V letošnjem šolskem letu je JSKD – izpostava Mozirje – v 

sodelovanju z osnovnimi šolami izpeljal že 17. srečanje mladih 

literarnih ustvarjalcev v Zgornji Savinjski dolini.  

Učenci so s svojo kreativnostjo pisanja umetnostne besede, z 

domišljijo in s poznavanjem književnih junakov spisali šest proznih besedil. Z njimi so se predstavili 

Zoja Prepadnik, Anea Mercedes Krivec, Nika Moličnik, Tinkara Čopič, Ana Kočnar in Jan Klemenšek.  

To leto je besedila prebirala urednica, avtorica in pripovedovalka Irena Cerar, ki je bila nad prebranim 

navdušena in ni mogla skriti, kako težko ji je bilo izbrati najboljše.  Na Ta veseli dan kulture, ko se vsako 

leto udeleženci običajno srečamo na eni izmed šol, je preko videa razkrila in utemeljila, katera besedila 

so jo najbolj prepričala. 

Osrednjo nagrado je prejel Jan Klemenšek za odličen preplet resničnega in domišljijskega sveta z 

duhovitim vložkom aktualnih dogodkov. Ocenjevalka se je odločila, da podeli tudi častni omembi za 

deli, ki sta jo prepričali s prepričljivimi opisi kraja ter oseb in preprostimi zapleti, ki bralca ob branju ves 

čas puščajo radovednega in ga ženejo k nadaljnjemu branju. Častni omembi sta bili deležni šestošolki  

Zoja Prepadnik in Anea Mercedes Krivec. 

Vsem učencem čestitam in jim želim, da še naprej ohranjajo voljo in energijo za besedno ustvarjanje. 

Mentorica: Karmen Oset 

 

8.1.2 SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA 

Tudi letos je veliko učencev pridno bralo za slovensko bralno značko. Prebrali so po 4 knjige (dve iz 

priporočilnega seznama in dve po lastni izbiri) in se o njih pogovorili z mentoricami. Zaključek bralne 

značke je bil še posebej zanimiv, saj smo v goste povabili enega najuspešnejših slovenskih mladinskih 

pisateljev, Primoža Suhodolčana, in z njim obeležili 50 let bralne značke na OŠ Blaža Arniča Luče.  

V letošnjem šolskem letu je bralno značko osvojilo 119 učencev (69 %). Žal se je odstotek bralcev za 

bralno značko v primerjavi z lanskim šolskim letom zmanjšal kar za 8 %. Zgleda, da je pandemija 

koronavirusa vplivala tudi na tem področju, čeprav so se imeli učenci možnost o prebranih knjigah 

pogovarjati preko zooma pa tudi zaključek bralne značke je bil letos en mesec kasneje. V 1. triadi je BZ 

osvojilo 98 %, v 2. triadi 58 % in v 3. triadi 48 % učencev. 

Posebne čestitke veljajo zlatim bralnim značkarjem (David Breznik, Ema Germelj, Karin Gradišnik, Iza 

Moličnik, Lana Robnik, Nace Robnik, David Robnik, Amadeja Zamernik), ki so za zvestobo bralni 

znački v vseh letih šolanja prejeli spominsko priznanje in knjižno nagrado Partljič.doc. 

 

Mentorica: Simona Funtek 
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8.1.3 DRAMSKI KROŽEK 

V šol. letu 2020/21 je bilo izvajanje dramskega krožka zaradi ukrepov okrnjeno. 

Pred praznikom spomina na mrtve smo se z učenci pripravljali na žalno slovesnost pred spomenikom, 

ki pa zaradi pouka na daljavo ni bila izvedena. Prav tako smo oblikovali program za zaključek projekta 

Dediščina okoli nas, vendar tudi ta ni bil realiziran. Skupina sedmošolcev je sodelovala na Zaključni 

akademiji. Med poukom na daljavo so imeli možnost spoznati preko spleta Kamišibaj gledališče na 

daljavo in si ogledati Erazem in potepuh v izvedbi SLG Celje. 

Mentorica: Karmen Oset 

 

8.1.4 NAGAJIVC – spletno literarno glasilo učencev razredne stopnje 

Tudi v tem šolskem letu smo na razredni stopnji izdajali spletni časopis, ki so ga pomagali soustvarjati 

učenci od 1. do 5. razreda. Spletni časopis smo objavljali na spletni strani šole. Izdali smo šest številk 

časopisa.   

                                                                                                                              Mentorica: Saša Vrabič  

V okviru izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo pa so učenci pod vodstvom učiteljice Karmen Oset 

izdali šolsko glasilo ŠPASN.  

 

8.1.5 PEVSKA DEJAVNOST 

Učenci otroškega in mladinskega zbora so septembra pričeli z vajami, ki so jih izvajali v kulturni 

dvorani. S poukom na daljavo je bila dejavnost prekinjena do konca šolskega leta.  

Zborovodja OPZ in MPZ: Mitja Venišnik 

Otroški pevski zbor POŠ Solčava 

V otroški pevski zbor v Solčavi je bilo vključenih 21 učencev iz vseh petih razredov. 

Pevski zbor  je potekal ob sredah 7.  in ob petkih 6. učno uro. Prepevali smo otroške pesmi, znane 

slovenske popevke, slovenske narodne pesmi, naučili smo se nekaj novih pesmi za razvedrilo ter se igrali  

glasbeno-didaktične igre. Pevski zbor se je izvajal do 16. 10. 2021. Zaradi epidemije in pouka na daljavo 

se nato ni več izvajal.  

Zborovodkinja: Katja Naraločnik 

 

8.1.6 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 EKO KROŽEK  

Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci 2. razreda sodelovali v Eko krožku, ki smo ga izvajali enkrat 

tedensko. Učenci so veliko ustvarjali iz odpadne embalaže… Veliko je bilo tudi ustvarjanja iz naravnih 

materialov (les, kamen). Učenci so pri delu zelo uživali in se skozi ustvarjalnost seznanjali s pomenom 

ponovne uporabe že uporabljenih izdelkov (plastenke, papir …). Izvedbe krožka v času dela na daljavo 

ni bilo.                                                                                                                    Mentorica: Saša Vrabič 
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 PLANINSKI KROŽEK  

Šolsko leto 2020/21 je bilo za mlade planince zelo okrnjeno. Zaradi epidemije Covid – 19 nismo imeli 

uvodnega srečanja, prav tako nismo izpeljali nobenega planiranega izleta. Kljub temu mladi planinci 

ostajajo zvesti planinskemu društvu. V šoli je članarino poravnalo 18 učencev, veliko pa jih je v društvo 

včlanjenih skupaj s starši. 

V mesecu juniju sva učencem posredovali povezavo do dobrodelnega spletnega kviza, Planinstvo od A 

do Ž. V kvizu so sodelovali mladi planinci iz štirih planinskih društev ter nekatere znane osebnosti (Janja 

Garnbret, Andrej Šifrer, Uroš Kuzman ter domačina Gašper Bergant in Dejan Ikovic). Izkupiček prodaje 

vstopnic je bil namenjen obnovi Mozirske koče. 

Da se bodo mladi planinci le nadihali nekaj gorskega zraka in občudovali lepoto domačih gora, zanje 

pripravljamo tridnevni poletni tabor na Ravneh. Predviden termin je od 17. do 19. avgusta in je namenjen 

učencem od 3. do 9. razreda. Upava, da se ga bodo udeležili v čim večjem številu. 

 

Mentorici: Maja Brinovšek in Katja Matijovc  

 

   NARAVOSLOVNI KROŽEK 

Naravoslovni krožek so obiskovale učenke sedmega razreda.  Imeli smo ga vsak teden ob petkih,  sedmo 

učno uro. V septembru so učenke obnovile osnove mikroskopiranja in pripravile različne mikroskopske 

preparate. Med celotnim šolskim letom smo se posvetili različnim svetovnim dnevom: svetovni dan 

Zemlje, svetovni dan aidsa, svetovni dan zdravja, svetovni dan Rdečega križa,… Izdelale smo plakate. 

Učenke so enkrat na mesec vodile prvošolce med urami PB in sicer so izvajale sprehode v naravo, 

didaktične igre, ples, … Pripravile smo se tudi na izdelavo herbarija. V učilnici tehnike smo uredile 

naravoslovni kotiček, kjer so bile objavljene novice iz živalskega in rastlinskega sveta. Na koncu 

šolskega leta smo si ogledali film Neprijetna resnica in spoznavali osnove prve pomoči.  

Mentorica: Majda Nerat 

 

 

 MATEMATIČNI KROŽEK 

Krožek je obiskovalo 10 učencev 7. razreda. Učenci so se naučili reševanja logičnih nalog, pripravljali 

pa smo se tudi na državno tekmovanje iz logike, na katerega se je uvrstilo pet učencev. Reševali smo 

sudoku, naloge s tabelami, gobeline, latinske kvadrate in različne logične uganke. Ker med karanteno ni 

bilo krožka, so se z izjavno logiko tekmovalci seznanili preko zooma.  S tekmovalci smo reševali tudi 

naloge iz lingvistike.  

                                                             Mentorica: Branka Anželak 
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 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  

 Do konca oktobra so bili v športni dvorani treningi namiznega tenisa, ki ga je vodil Patrik Rosc.  

 Učenci 1. triade 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.  

 

 

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. 

Tema letošnjega 31. otroškega parlamenta je bila enaka kot lani, “MOJA POKLICNA PRIHODNOST”. 

V okviru te teme smo se z učenci  pogovarjali o poklicih, ki jih otroci poznajo, jih opravljajo njihovi 

starši ali znanci. Razpravljali smo tudi o poklicih prihodnosti ter o poklicih, ki so bili prisotni v 

preteklosti in so nujno potrebni danes in bodo tudi v prihodnosti. Debata je tekla tudi o vplivu epidemije 

na izbiro srednje šole in poklica. Z osmimi učenci (Lana Robnik, Karin Gradišnik, Petra Zamernik, Špela 

Pečovnik, Tinkara Čopič, Ana Kočnar, Neža Arnič in Tia Voler) smo se srečevali preko spletne 

aplikacije Zoom in nato izbrali dve predstavnici, ki sta našo šolo suvereno zastopali na regijskem 

parlamentu 8. 4. 2021, ki je tudi potekal preko spleta. Na nacionalni parlament se učenki nista uvrstili. 

                   

   Mentorica: Polona Škrubej 

 

8.3 ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA 

Zgodnje učenje angleščine so v šolskem letu 2020/2021 obiskovali učenci iz vrtca Luče in vrtca Solčava. 

V obeh oddelkih smo se srečevali enkrat tedensko.  

V vrtcu Luče je program zgodnjega učenja angleščine ob ponedeljkih obiskovalo 10 otrok, starih od 5 

do 6 let, v Solčavi pa ob petkih 12 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. Radi sodelovali pri aktivnostih, ki so bile načrtovane njihovi 

starosti in razvojni stopnji primerno, preko igre, pesmic, krajših zgodbic in gibalnih aktivnosti. 

Načrtovanih je bilo 35 ur, zaradi šolanja na daljavo pa je bilo v Lučah realiziranih 23 ur, v Solčavi pa 

22.  

Učiteljica: Maja Brinovšek 
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9 HOSPITACIJE, PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKE PRAKSE 

9.1 HOSPITACIJE V ŠOLI IN VRTCU 

V šolskem letu 2020/2021so bile opravljene naslednje hospitacije:  

Šola:  

Št.  Učitelj Predmet Razred 

1. BRINOVŠEK MAJA TJA 5. 

2. ČOPIČ NATAŠA DRU 4. 

3. KAC ALENKA SPO 3. 

4- MATIJOVC KATJA DRU 5. 

5. ROBNIK SILVESTRA SPO 1. 

6. VRABIČ SAŠA SPO 2. 

7. NERAT MAJDA/VAVDI TOMI KEM 8. 

Majda Nerat je opravila 7 hospitacij pri praktikantu Tomiju Vavdiju.  

 

Vrtec:  

Št.  Učitelj Predmet Razred 

1. 
MARUŠA ŠTORGEL – 

projekt Prva zaposlitev 

5 nastopov – priprava na 

strokovni izpit 
2. 

2. 
TADEJA ROBNIK, MARIJA 

KLADNIK 
dramska uprizoritev 2. 

V šolskem letu 2020/21 je bilo opravljenih 13 hospitacij v šoli in 6 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. 

Hospitacije na razredni stopnji so bile opravljene oktobra, pred pričetkom pouka na daljavo, v vrtcu pa 

od aprila do junija.  
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9.2 PEDAGOŠKA PRAKSA 

V šolskem letu 2020/ 2021 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 (3. 

letnik) 

22.2. – 19.3. 2021 Blaženka Bezovnik 

2. Ema Kočnar 

Srednja vzgojiteljska šola, 

gimnazija in umetniška 

gimnazija Ljubljana (4. 

letnik) 

18.2 2021 Mojca Benedik 

3. Maruša Robnik 
Predšolska vzgoja 

Gimnazija Center Celje (1. 

letnik) 

3.5.2021 – 7.5.2021 Jasmina Prepadnik 

4. Maša Romšak 
ŠC Velenje, pomočnik v 

biotehniki in oskrbi, 2. 

letnik 

10. in 11.2. 2021, 

24. – 28. 5.2021 
Marjana Poljanšek 

5.  Tjaša Čopar 4. letnik RP, Univerza v 

Kopru 
3.-21.5. 2021 Nataša Čopič 

6. Breda Detmar 
2. oz. 3. letnik pedagogike 

in andragogike na FF 

Ljubljana 

10. 3. – 31. 3. 2021 Polona Škrubej 

7.  Nika Prepadnik 
Šolski center Velenje, 3. 

letnik gastronomske in 

hotelske storitve 

9.3. –  20.5. 2021 Marjana Poljanšek 

8.  Tomi Vavdi 4. letnik PeF Ljubljana, 

KEM in GOS 
6. 4. – 23. 4. 2021 Majda Nerat 

9.  Špela Prepadnik 
ŠC Velenje, pomočnik v 

biotehniki in oskrbi, 2. 

letnik 

26. 5. – 22. 6. 2021 Marjana Poljanšek 

 

9.3 OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA  IN STROKOVNIH IZPITOV  

V tem šolskem letu ni nihče opravljal pripravništva ali strokovnega izpita.  
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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 dolgotrajnega pouka na daljavo odpadlo, 4  zaposleni so aprila opravili usposabljanje za gašenje 

začetnih požarov, novo zaposleni pa varstvo pri delu. Individualna izobraževanja so predstavljena v 

spodnji tabeli, nekaj teh tem so strokovni delavci predstavili tudi na pedagoških konferencah. Večina 

izobraževanj je potekalo spletno.  

 

Z. št. Ime in priimek Naslov izobraževanja 

1.  Nataša Čopič 

 Akademija Radovednih 5 (Ustvarjalnost in Izgorelost bolje 

preprečiti kot zdraviti) 

 Filmska osnovna šola – Strokovno srečanje in ogled 

dokumentarnega filma Khatte 

 Strategije za dobro bralno razumevanje 

 Webinar seminarji 

2.  
Katja 

Naraločnik 
Mala zborovska šola, webinarji 

3.  Katja Matijovc 

 Izzivi in priložnosti (študijsko srečanje) 

 Akademija Radovednih 5 (Ustvarjalnost in Izgorelost bolje 

preprečiti kot zdraviti) 

 Strategije za dobro bralno razumevanje 

 Webinarji (Organizacija dela na daljavo, Varna raba interneta) 

4.  Maja Brinovšek 

 Načrtovanje, spremljanje in ocenjevanje znanja pri pouku 

angleščine na daljavo in v razredu 

 Poučevanje tujega jezika v 1. in 2. VIO 

 Srečanja timov zdravih šol 

 Študijske skupine 

 Zgodnje učenje v vrtcu 

 Formativno spremljanje – Samopresoja 

5.  
Simona 

Moličnik 

 Načrtovanje, spremljanje in ocenjevanje znanja pri pouku 

angleščine na daljavo in v razredu 

 Webinarji 

 Študijske skupine 

6.  
Bernardka 

Ipavec 

 Akademija Radovednih 5 (Ustvarjalnost in Izgorelost bolje 

preprečiti kot zdraviti) 

 Študijska skupina za 2. VIO 

 Strategije za dobro bralno razumevanje 

 Aktiv podružnic Zgornje Savinjske doline 

 Webinar seminarji (Zavod za šolstvo, Založba Rokus) 
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Z. št. Ime in priimek Naslov izobraževanja 

7.  Marija Jazbec 

 Kristjan Musek Lešnik – Odnosi in socialne veščine v šoli, 

 Damjana Šmid – Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, 

 Založba Rokus Klett – Neskončne možnosti ustvarjanja 

odtisov, 

 Založba Rokus Klett – Razvijanje literarne in jezikovne 

zmožnosti v OŠ ob Rokusovih gradivih, 

 Založba Rokus Klett – Izgorelost – bolje preprečiti kot zdraviti, 

 Založba Rokus Klett – Predstavitev gradiv IzziRokusa, 

 Lina Klanšek – Kako prepoznati stisko učenca, 

 Simon Konečnik – Smo pripravljeni na vzgojo in izobraževanje 

v prihodnosti. 

8.  Silvestra Robnik 
Mala zborovska šola, webinarji MK, študijska skupina, Aktiv 

podružnic Zgornje Savinjske doline 

9.  Alenka Kac 

 Filmska osnovna šola – Strokovno srečanje in ogled 

dokumentarnega filma Khatte 

 Akademija LILIBI.si 

 Varna raba interneta 

 Webinar seminarji 

10.  
Blaženka 

Bezovnik 

Priložnosti in izzivi učenja v sodobnem času z vidika otrok in odraslih. 

Pedagogika montessori v javnem vrtcu in šoli 

Seminar Ples v vrtcu 

 

11.  Saša Vrabič 

 IZOBRAŽEVANJE TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

 KOMUNIKACIJA IN DELO Z UČENCI, KI MOTIJO 

POUKA 

 USTVARJANJE SPODBUDNEGA UČNEGA OKLJA 

 30 DNI ZA 30 VZGOJNIH NASVETOV 

 MEDNARODNA KONFERENCA 

EDU IZZIV – predstavitev  samostojnega referata z naslovom Delo na 

daljavo je lahko kvalitetno. 

 STROKOVNA KONFERENCA SPIP 

Predstavitev samostojnega referata z naslovom Spodbujanje 

ustvarjalnosti pri otrocih v 1. triadi. 

 Varna raba interneta 

 Iz šole na splet. 

 

12.  
Jasmina 

Prepadnik 

 PRILOŽNOSTI IN IZZIVI UČENJA V SODOBNEM ČASU 

Z VIDIKA OTROK IN ODRASLIH. 

 KOMUNIKACIJA IN POMOČ OTROKOM S TEŽAVAMI V 

VEDENJU 

 KAKO POMAGAMO OTROKU V STISKI. 

 30 DNI ZA 30 VZGOJNIH NASVETOV 

13.  Tadeja Robnik Pika poje -  GIBALNICE 

14.  Polona Škrubej  JOGA V ŠOLI-ZAČETNA STOPNJA 
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Z. št. Ime in priimek Naslov izobraževanja 

15.  Moličnik Albina 

 Pot do otrokovih čustev 

 30. vzgojnih konceptov  

 Trening socialnih veščin – igre, gradivo, ideje 

16.  Funtek Mojca 
 30 dni za 30 vzgojnih nasvetov 

 Ples v vrtcu 

17.  Orešnik Hana  Načini V-I dela s sodobnimi pristopi dela pri pouku GEO 

18.  Oset Karmen  Novejši tokovi v slovenistiki – književnost v teoriji in praksi 

 

Precej izobraževanj, na katera so bili strokovni delavci prijavljen, je zaradi epidemije odpadlo, so se pa 

v času pouka na daljavo strokovni delavci lahko posluževali raznih spletnih izobraževanj.  

 

 

11 PROJEKTI 

11.1 ZDRAVA ŠOLA 

Kljub temu, da smo tudi letos velik del šolskega leta preživeli doma, smo se vseeno trudili biti Zdrava 

šola.  

Zaradi protikoronskih ukrepov smo bili v začetku šolskega leta primorani določene aktivnosti 

prilagoditi. Tako smo Dan slovenskega športa, ki je potekal 23. 9., obeležili po razredih. S pomočjo 

video posnetkov smo izvajali različne raztezne vaje. Ogledali smo si tudi predstavitev juda, ki so ga 

pripravili člani judo kluba Sankaku. 

V času šolanja na daljavo je bilo pri učencih zaznati pomanjkanje gibanja ter preveč časa, preživetega 

pred zasloni. To smo skušali omiliti s predvajanjem različnih spletnih vodenih vadb (med njimi projekt 

Razgibana šola) ter z udeležbo na spletnih delavnicah Safe.si. Učitelji, učenci in njihovi starši so se 

preko spletnih gradiv seznanili s problematiko drog, alkohola in tobaka. Tradicionalni slovenski zajtrk 

smo v novembru obeležili doma, kasneje pa še 11. 6. v šoli. Z različnimi nasveti za zdravo spanje smo 

19. 3. obeležili svetovni dan spanja, obeležili pa smo tudi Dan Zemlje, ki smo ga nadgradili še s pozivom 

učencem k sodelovanju ob Dnevu rabljenih oblačil. 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 Pasavček, učenci 

2. razreda pa so se v začetku šolskega leta družili tudi pri Eko krožku. 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.  

Poskrbeli smo tudi za izobraževanje in zdravje zaposlenih. V novembru smo načrtovali izobraževanje 

Tehnike sproščanja in Brain Gym, ki pa smo ga bili primorani odpovedati zaradi epidemije. Posluževali 

smo se različnih spletnih predavanj (kratka predavanja psihologinje Aleksandre Meško, predavanja o 

vitaminu D ter o tem, kako se pogovarjati z otroki o bolezni, smrti in žalovanju). Tik pred koncem 

šolskega leta smo v sodelovanju z ZD Nazarje za zaposlene izvedli merjenje krvnega tlaka ter krvnega 

sladkorja.  

 

Vodja projekta: Maja Brinovšek 
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11.2 MEDNARODNI PROJEKT SLIKE NA LEDU 

Podružnica je bila že štirinajstič del mednarodnega projekta Slike na ledu (Bilder am Eis). Zaradi 

pandemije je zbiranje fotografij potekalo na daljavo, odpadla je tudi otvoritvena prireditev na Belem 

jezeru v Avstriji. Zastavo z našimi fotografijami v širini enega in dolžini dveh metrov je organizator 

vseeno oblikoval in je trenutno razstavljena v avli podružnice. Razglednice z enakim motivom žal letos 

niso potovale po Evropi kot v prejšnjih letih, prejeli pa so jih učenci. Motiv na zastavi solčavske šole so 

bile fotografije potepanj po domačem kraju in likovnih izdelkov, ki so nastali med poukom na daljavo. 

 

Mentorica: Bernardka Ipavec 

11.3 PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« 

Sedmošolci in osmošolci 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 Mozirje. Osmošolci so obisk izvedli 29. 9. 2020, sedmošolci pa 20. 5. 

2021. 

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 bili deležni tudi predstavitve muzejske zbirke Mozirje in 

Mozirjani, kjer so z zanimanjem z g. Matijem zavrteli čas nazaj in si ogledali predmete iz življenja naših 

prednikov. Vsak sedmošolec je dobil  v last knjigo Kako dolg je čas, avtorja Mateta Dolenca, osmošolci 

pa so dobili v dar knjigo Elvis Škorc, genialni štor, avtorice Janje Vidmar. 

Mentorica: Karmen Oset 

 

11.4 PROJEKT PASAVČEK  

Kot že nekaj let doslej, so se učenci 2. razreda tudi 

letos vključili v projekt Pasavček, ki spodbuja rabo 

varnostnega pasu v avtomobilih. Učenci so veliko 

ustvarjali na temo prometa. Kar nekaj dejavnosti je 

bilo izvedenih na daljavo. Ob koncu akcije so vsi 

prejeli spominska priznanja in obesek lučko. 

Mentorica Saša Vrabič  
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11.5 PROJEKT SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

V mesecih od januarja do aprila so učenci 2. in 3. razreda sodelovali v projektu Spodbujamo prijateljstvo. 

Projekt je bil izpeljan kot nacionalni projekt. Glavni partner je bil že 9. leto zapored BTC. Rdeča nit 

natečaja je bi pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj. Natečaj je bil 

izveden v dveh ločenih kategorijah: za vrtce in za šole. Učenci 2. in 3. razreda OŠ Blaža Arniča Luče so 

sodelovali z likovnimi deli. Delo Ane Fijačko  je bilo objavljeno v knjigi z naslovom Knjiga o 

prijateljstvu, ki so jo organizatorji izdali ob koncu projekta.  

Saša Vrabič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 ŠČETKA PO ZOBEH VODI V LEP NASMEH 

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

 

11.7 ZBIRANJE PLASTIČNIH ZAMAŠKOV 

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

pomoč.  

 

11.8 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.  
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11.9 PLAVALNI TEČAJ 

Učenci 3. razreda so se od 21. do 23.  junija 2021 učili plavalnih 

veščin v Velenju.  

 

11.10 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.  

 

11.11 PIRLS  

Učenci 4. razreda iz Luč so sodelovali v mednarodni raziskavi PIRLS 2021 – mednarodna raziskava 

bralnega razumevanja. Rezultati še niso objavljeni.  

 

11.12 PRVA ZAPOSLITEV 

S februarjem smo preko projekta Prva zaposlitev zaposlili pomočnico vzgojiteljico, začetnico, kjer je 

delovno mesto 5 mesecev financirano s strani projekta, za najmanj 1 mesec pa jo zaposli ustanova.  

 

11.13 LIKOVNI NATEČAJI  

Z nekaterimi učenci 7., 8. in 9.  razreda, ki so svoje izdelke zaključevali hitreje, smo se odzvali na 

"TEDEN UMETNOSTI" na katerem smo sodelovali s skupinskim delom KRILA. 
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Nekateri učenci Likovnega snovanja l - ll so sodelovali na 13. natečaju Cinkarne Celje. Naloga in 

ustvarjanje samo je bilo zanimivo - obnova starih šolskih stolov. Nastali so odlični izdelki s pomočjo 

učiteljice Majde Nerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna dela smo posredovali tudi na mednarodni grafični bienale Žalec. S svojimi grafikami so 

sodelovali nekateri učenci 6. razreda (monotopija, zajec), 7. Razreda (kolagrafija in montažni tisk, 

žuželka), 8. Razred (linorez, ptica)  in LS3 (suha igla, poljiben motiv učenca na formatu CD-ja). 

Rezultate prejmemo v mesecu septembru. 

Mentorica: Nika Petek 
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11.14 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 enajsto 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). 

V lanskem šolskem letu smo pričeli z novo Šolsko shemo, ki združuje Shemo šolskega sadja in zelenjave 

še z Shemo šolskega mleka. Nova 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 2020/2021 smo učencem poleg redne malice in kosila ponudili 

20 obrokov svežega sadja in 25 obrokov mleka in mlečnih izdelkov. Razdelili smo 425 kg jabolk, 85 kg 

jagod, 120 kg hrušk ter 394,60 l mleka in 115 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 5,46 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 2020/2021 za sadje in zelenjavo znaša 944,72 eur za mleko in mlečne izdelke pa 605,50 eur. 

 

                                                   Vodja projekta: Katarina Verbuč 

11.15 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga novembra, na dan slovenske hrane, ni bilo možno izvesti zaradi 

epidemioloških razmer, smo izvedli 11.6.2021. Učencem smo ob prihodu v šolo 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 0,52€  na otroka. Pri tem se upošteva 

število otrok v vrtcu in šoli na dan 31. 9. 2020. 

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 
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11.16 ZELIŠČNO ZELENJAVNI VRT OB SAVINJI – SRČNI VRT – SOTOČJE SREČEvanja 

SRČNI VRT, kjer se ljudje radi zadržujejo ob vonjanju zelišč in poslušanju žuboreče Savinje. Tam se 

umirijo in sprostijo, kar prav gotovo vpliva tudi na njihovo srečo. Srčni vrt obstaja že šesto leto. Zanj 

vsako leto skrbijo petošolci.  

Letos smo bili žal zaradi epidemije (Covid-19) zelo malo aktivni. V začetku šolskega leta smo s petošolci 

obiskali vrt, spoznali zelišča in preverili kaj je za urediti. V mesecu maju smo s puncami iz vasi zeliščem 

zamenjale oziroma dodale prst, jih preverile in po potrebi tudi dopolnile. Med letom smo se večkrat med 

sprehodom ustavili in opleli vrt. Za košnjo pa pridno skrbi hišnik. 

Vrt je namenjen učencem kot učilnica v naravi, zelo zanimiv pa je tudi za krajane in turiste, saj ga vsi 

fotografirajo, posedijo na klopcah in uživajo v vonjanju zelišč in pogledu na Savinjo. 

 

Mentorica: Katja Matijovc 

11.17 KOLESARSKI IZPIT 

V kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda na podružnični šoli ter v 4. in 5. razredu v Lučah in za 

šestošolce iz Solčave je skozi vse leto potekala priprava na kolesarski izpit. Teoretični del je deloma 

potekal pri urah razredne interesne dejavnosti večinoma pa v spletni učilnici KOLESAR.. Spoznavali so 

prometne znake in obvestila ter prometne predpise.  

Sam izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V spletni učilnici so učenci najprej urili svoje 

teoretično znanje in ga nato dokazali z opravljanjem izpita. Opravljen teoretični del izpita je bil pogoj 

za pristop k praktičnemu urjenju, se pravi k vožnji s kolesom. Praktična vožnja je potekala sredi junija. 

Ker vaja dela mojstra, so neštetokrat prevozili najbolj prometno pot v Solčavi, v Lučah pa v okolici šole. 

Sprva v spremstvu učiteljice, nato pa so dokazali, da zmorejo tudi povsem samostojno. S prejemom 

kolesarske izkaznice, so uradno postali samostojni kolesarji. 

Mentorice: Bernardka Ipavec, Nataša Čopič in Katja Matijovc 

 

11.18 NARAVNI PARKI SLOVENIJE 

Na pobudo Občine Solčava, ki upravlja Krajinski park Logarska dolina,  so učenci 4. in 5. razredov 

sodelovali v kvizu o naravnih parkih Slovenije.  

Kviz je bil sestavljen iz treh sklopov nalog, ki so bili objavljeni decembra, januarja in marca. V tem 

šolskem letu so spoznavali dvoživke. Učenci so 

s pomočjo podatkov, ki so jih poiskali na 

spletu, reševali uganke. Pravilno rešene uganke 

so jih pripeljale do gesla posameznega sklopa.  

Za uspešno sodelovanje v kvizu so učenci 

prejeli praktično nagrado in pa izlet – podali so 

se na učno pot po Logarski dolini. 

 

Mentorice: Bernardka Ipavec, Katja Matijovc, 

Nataša Čopič 
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12 DELOVANJE KNJIŽNICE  

12.1 KNJIŽNICA LUČE  

Šolanje na daljavo in omejitve v knjižnici po vrnitvi v šolo so letos delovanje knjižnice, kar se tiče dela 

z uporabniki, precej omejile. Tako se v knjižnici niso izvajale že utečene dejavnosti, ki so v prejšnjih 

letih privabile mnogo učencev – knjižne uganke, ustvarjalne urice, bralne minutke, branje devetošolcev 

prvošolcem, pravljične urice, bralni nahrbtnik, knjižničarski krožek.  Ker se učenci niso smeli prosto 

gibati med policami in ker so bili nekaj mesecev doma, se je tudi izposoja knjig v primerjavi s prejšnjim 

šolskim letom precej zmanjšala. Učenci so sicer imeli tudi v času dela na daljavo enkrat tedensko 

možnost izposoje knjig (po predhodnem naročilu) iz šolske knjižnice, a so to le redki učenci izkoristili.  

Najzvestejši obiskovalci šolske knjižnice oz. najboljši bralci po razredih so: 

1. RAZRED: Ema Funtek  (23 knjig)   

2. RAZRED: Pika Prepadnik  (95 knjig) 

3. RAZRED: Ema Strmčnik  (149  knjig) 

4. RAZRED: Ulla Sofia Bezovnik Strmčnik  (29 knjig) 

5. RAZRED: Hana Prepadnik (23 knjig) 

6. RAZRED: Tinkara Atelšek (7 knjig) 

7. RAZRED: Vid Strmčnik (15 knjig) 

8. RAZRED: Matevž Šumet (21 knjig) 

9. RAZRED: Karin Gradišnik  (9 knjig) 

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

Knjižno nagrado si je prisvojil tudi Matevž Šumet kot najboljši bralec na predmetni stopnji. 

Tretješolci so kot že več let zapored postali najboljši bralci na šoli, v knjižnici so si izposodili 812 knjig, 

kar v je v povprečju 54 knjig na učenca. Tretješolci si zaslužijo še prav posebno pohvalo, saj so kljub 

večmesečni odsotnosti presegli večino zmagovalnih razredov iz prejšnjih let.  Seveda si čestitke zasluži 

tudi njihova razredničarka Alenka Kac, saj že vsa leta  najbolj uspešno motivira učence za branje.   

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 
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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 240 knjig. Vsak učenec si je povprečno izposodil nekaj več 

kot 11 knjig. Izposoja je v tem letu precej nižja predvsem zaradi krajšega obratovanja knjižnice, saj si 

učenci v času šolanja na daljavo več kot tri mesece niso izposojali knjig. Tudi pred tem je bila knjižnica 

odprta samo dvakrat tedensko, kar je prav tako botrovalo k manjši izposoji. 

V knjižnici je trenutno na voljo 1423 knjig za izposojo. V tem šolskem letu smo dobili še 12 novih knjig. 

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

v knjižnici na matični šoli. 

Večina učencev je pridno brala knjige za bralno značko in se udeležila podelitve, ki je potekala 17. junija 

v Lučah. Ob tej priložnosti nas je obiskal pisatelj Primož Suhodolčan, ki je na zelo zabaven način 

predstavil svoje delo. Upam, da je s tem za branje navdušil tudi tiste, ki po knjigah ne posegajo ravno 

pogosto. 

Največ knjig si je v tem šolskem letu izposodila Vita Prodnik iz 3. razreda, in sicer 34 knjig. Najbolj 

pridni bralci in razred so bili na zaključni prireditvi tudi nagrajeni. 

  Mentorica: Maja Brinovšek 

 

13 VRTEC  

13.1 VRTEC LUČE 

13.1.1 SKUPINA »BIBE« 

V skupini »BIBE« so bili vključeni otroci prvega starostnega obdobja, stari od 1. do 2. let. Oddelek je 

deloval v stanovanjski hiši ob šoli. Mesto vzgojiteljice sem prevzela Albina Moličnik in mesto 

pomočnice vzgojiteljice Andrejka Sem. V mesecu septembru je bilo v skupino vpisanih 8 otrok, štirje 

dečki in štiri deklice. Od tega je bilo pet novincev in trije otroci, ki so vrtec obiskovali že prej. V sredini 

aprila sta bila dva najstarejša otroka prestavljena v starejšo skupino,  nam pa so se pridružili še štirje 

novinci. Od aprila dalje je bilo v skupini 10 otrok, 4 dečki in 6 deklic, vsi so bili vpisani v dnevni 

program. Starši novincev so imeli možnost postopnega uvajanja otroka v vrtec.  

Otroci so bili odsotni predvsem iz zdravstvenih razlogov. Od 25. do 29. oktobra je bila razglašena 

epidemija coronavirusa (Covid-19) in je bil vrtec zaprt. Od začetka novembra 2020 pa do 24. januarja 

2021 je pa bilo organizirano nujno varstvo. Skupine so bile združene v »mehurčke«.  Od 1. do 11. aprila 

je bilo zopet zagotovljeno le nujno varstvo. Vseskozi smo sledili navodilom, ki jih je izdal NIJZ. 

Letos smo sodelovali pri projektu Dediščina gre v šole in vrtce, na temo »Spoznaj – varuj – ohrani«, z 

naslovom Od mlina do kašč. Sodelovali smo pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku. Skozi celo leto 

smo praznovali rojstne dneve otrok, se zabavali na temo Pika Nogavičke in se kot maškare sprehodili 

po vasi. Prireditve oz projekti, ki so bili povezani z druženjem, so letos odpadli (bazar, materinski 

dan…).  

Cilji LDN so bili delno realizirani. Osnovo za pedagoško delo sva črpali iz Kurikuluma za vrtce, delo 

sva prilagajali individualnim potrebam vsakega otroka.  
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Izhajali sva iz interesa, razvojne stopnje in starostne značilnosti otrok. Poudarek je bil na socializaciji, 

usvajanju dnevne rutine ter uvajanju novih spretnosti in znanj, preko katerih so otroci pridobivali nove 

izkušnje in znanja.  

Vzgojiteljica: Albina Moličnik 

 

13.1.2 SKUPINA »POLŽKI« 

V skupini polžkov je bilo septembra vpisanih 10 otrok, od tega 7 deklic in 3 dečki. Oktobra se nam je 

pridružila 1 deklica, aprila pa sta iz skupine bib prišla 1 deček in 1 deklica. Od oktobra dalje 1 deček ni 

več obiskoval vrtca . Otroci so bili stari od 2 – 3 leta. Z njimi sva bili vzgojiteljica Jasmina Prepadnik 

in pomočnica vzgojiteljice Natalija Sedelšak.  

Od 26. 10 do 30. 10 je bila karantena in je bil vrtec v celoti zaprt. Od 2. 11 do 26. 1. in od 1. 4. do 9. 4. 

je bilo v vrtcu organizirano nujno varstvo.  

Tekom leta smo v skupini izvedli Pikin dan in zaključni izlet na kmetijo Zgornji Zavratnik. 

 

 

 

Vzgojiteljica: Jasmina Prepadnik 

 

13.1.3 SKUPINA »JEŽKI«  

Čeprav je bilo to leto zaradi epidemije zopet drugačno, posebno, pa zato nič manj igrivo, ustvarjalno, 

radoživo in srčno. 

V oddelek je bilo na začetku šolskega leta vpisanih 18 otrok, od tega 10 dečkov in 8 deklic. Med letom 

se je število spremenjalo, konec leta je bilo v skupini 19 otrok.  

En otrok je bil vpisan v poldnevni, vsi ostali pa v  dnevni program. Novinci so se v skupino lepo vključili. 

Otroci so v vrtec prihajali redno, saj so bili dokaj zdravi.  

V oddelku sva delali vzgojiteljica Blaženka Bezovnik in pomočnica Karmen Breznik. V mesecu 

februarju se je skupini pridružila pomočnica vzgojiteljice Maruša Štorgel, ki se je za dobo šestih mesecev 
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zaposlila preko projekta »Prva zaposlitev«. V tem času je Maruša uspešno opravila vseh pet nastopov iz 

področja kurikula za strokovni izpit.  

V času od 26. oktobra do 30. oktobra je bil vrtec zaprt zaradi ukrepov države -Covid-19. Od  2. novembra 

do 15. januarja je bil vrtec zaradi Covid-19 zaprt oz. je deloval samo za nujno varstvo otrok. Šest otrok 

iz naše skupine je potrebovalo nujno varstvo. Oblikovana je bila skupina oz. dve skupini. Pri oblikovanju 

skupin so se upoštevala priporočila NIJZ. Naša igralnica je bila matična. Naša dežurstva so potekala po 

naprej dogovorjenem vrstnem redu. Otroci so bili v kombinirani skupini od 1 – 6 let.  

V času od 25. januarja pa do 29. januarja pa je bilo postopno vračanje otrok nazaj v vrtec. Še vedno so 

bili otroci v kombinirani skupini. V času od 1. do 9. aprila pa je bil vrtec zopet odprt samo za nujno 

varstvo. V tem času pa je potreboval varstvo samo en otrok iz naše skupine. 

S pomočnicama 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 in s katerimi smo 

poskušali doseči zastavljene cilje in se predvsem imeti lepo. 

Zaradi nastale epidemiološke situacije nismo mogli po planu izvesti Simbioze giba (medgeneracijsko 

druženja), ob mesecu požarne varnosti obisk gasilcev in sodelovanje na božično-novoletnem bazarju. 

 

       Vzgojiteljica Blaženka Bezovnik 

 

13.1.4 SKUPINA »ZAJČKI«  

V letošnjem šolskem letu, je bilo v skupino vključenih 18 otrok starih od 4 do 6 let. V skupini je bilo 10 

deklic in 8 dečkov. Meseca maja se je skupini priključil še en deček. 

V oddelku je bilo 16 otrok vključenih v dnevni program in 3 otroci v poldnevni program vzgoje in 

varstva. Program v oddelku sva izvajali Tadeja Robnik – vzgojiteljica in Minka Kladnik – pomočnica 

vzgojiteljice. 

Kljub zaprtju vrtca zaradi epidemije od 26. do 30. 10. 2020 in nato omejitvi obiskovanja vrtca samo za 

nujno varstvo do 12. 4. 2021, smo uspeli realizirati naslednje načrtovane dejavnosti in projekte: 

- 25. 9. 2021 smo se zabavali na Pikinem dnevu 

- Skrbimo za zobe (obisk medicinske sestre 28.9.2020 in 19.5.2021) 

- Zgodnje uvajanje tujega jezika za predšolske otroke (Maja Brinovšek) 

- V okviru projekta "Dediščina gre v šole in vrtce" smo 9. 10. 2021 odšli na narovoslovni izlet, na ogled 

stare hiše na Žagerjevi domačiji in na ogled Žagerskega mlina, 14. 10. pa nas je Ana Kaker popeljala po 

etno vasi. Ogledali smo si hiško tišlerja, žniderja, šošterja, kovača, mlinarja, črno kuhno, hišo in apoteko 

- 16. 2. 2021 smo imeli maškarado, za katero smo si naredili kostume (zajčke) 

- 19. 5. 2021 smo reševali naloge za Ciciveselo šolo 

- 16. 6. 2021 smo odšli na izlet na Kmetijo Zavratnik 

Ob zaključku šolskega leta smo s predšolskimi otroki pripravili dramatizacijo po pravljici O polžu, ki je 

kupoval novo hišico. Na predstavo smo povabili skupine »Polžki«, »Ježki«, 1. razred ter ravnateljico. 

Posnetek dramatizacije in vse ostale fotografije, so dobili otroci, ki septembra zapuščajo vrtec, v dar. 

V času poletnih počitnic ostaja v vrtcu 11 zajčkov. 

Vzgojiteljica Tadeja Robnik                                                             
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13.2 VRTEC SOLČAVA  

13.2.1 SKUPINA MUCE 

V letošnjem šolskem letu je bilo septembra v mlajši, kombinirani oddelek vrtca Solčava vpisanih 11 

otrok, in sicer 5 deklic in 6 fantov. Marca se nam je pridružil še eden deček. Otroci so bili stari od 11 

mesecev do 4 let. Delo v skupini sva opravljali vzgojiteljica Mojca Benedik in pomočnica vzgojiteljice 

Suzana Plesnik. Vrtec je bil odprt od 6.30  do 15.ure. 

V letošnjem šolskem letu je bil vrtec zaradi epidemioloških razmer zaprt od 19. 10. 2020 do 26. 1. 2021. 

V tem času je bilo v vrtcu zagotovljeno nujno varstvo, katerega je v povprečju obiskovalo 5 otrok.   

Skozi vse leto smo izvajali različne dejavnosti, ki so se navezovale na načrtovane teme in s katerimi smo 

poskušali doseči zastavljene cilje. Spet smo se pridružili projektu »Dediščina gre v šole«. V ta namen 

smo se igrali »stare«, preproste igre.  Dvakrat v tem letu nas je obiskala zobna sestra, ki nam je prikazala 

pravilno tehniko umivanja zob. Tako septembra kot oktobra (do razglasitve epidemije) smo preko 

različnih dejavnosti spoznavali jesenski čas. V planu smo imeli tudi praznovanje jeseni samo z otroki, 

brez prisotnosti staršev, vendar nas je na žalost »prehitela« epidemija in je praznovanje odpadlo.  

Novembra je odpadel je tudi tradicionalni slovenski zajtrk., ki pa smo ga potem izvedli v nadomestnem 

terminu, in sicer 11.6. 2021. Decembra smo kljub majhnemu številu otrok, ki so bili v nujnem varstvu, 

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

praznike. Konec januarja smo končno dočakali ponovno odprtje vrtca za vse otroke. Kljub mnogim 

omejitvam smo bili srečni, da smo spet skupaj. Veliko pozornosti smo namenili higieni rok, zračenju 

vrtca in razkuževanju igrač. Dejavnosti smo poskušali prilagoditi tako, da med otroki ni prihajalo do 

tesnejših stikov. Veliko časa smo preživeli zunaj, na svežem zraku. Prilagojen je bil tudi jutranji sprejem 

otrok in tudi odhod otrok domov. 

Februarja smo v prilagojeni obliki organizirali maškarado, ko smo se našemljeni odpravili v pustni 

povorki skozi Solčavo. Marca smo izdelovali darilca, ki smo jih mamicam podarili ob materinskem 

dnevu.  

V času od 1. 4. 2021 do 12. 4. 2021 je bil vrtec zaradi epidemije ponovno zaprt. V našem vrtcu smo 

imeli ravno takrat potrjeno tudi okužbo v skupini, zato smo bili vsi v karanteni in takrat ni bilo v našem 

vrtcu niti nujnega varstva.  

Po ponovni vrnitvi v vrtec smo najprej spoznavali življenje na kmetiji, potem pa smo se posvetili še 

spoznavanju travniških živali in rastlin. Veliko časa smo v ta namen preživeli zunaj, v naravi.  

V mesecu juniju smo se tudi z mlajšimi otroki odpravili na zaključni izlet, v nam bližnjo Logarsko 

dolino. V Logarsko dolino smo se odpeljali s šolskim kombijem, potem pa smo peš prehodili del učne 

poti. Pri gozdarski koči smo si privoščili okusno malico iz nahrbtnika. Po malici smo izkoristili čas za 

igro v gozdu, potem pa smo se z lepimi vtisi vrnili v vrtec. 

23. 6. 2021 smo si na prireditvenem prostoru v Solčavi ogledali lutkovno predstavo S Pikapoko na pot, 

da ne bo nezgod. 

V zadnjem tednu pred šolskimi počitnicami, smo si pripravili sproščeno dopoldne na vrtčevskem igrišču, 

kjer ni manjkalo igre, vesele glasbe in kot se spodobi smo si privoščili še sladoled. 

Splošno vzdušje v skupini je bilo skozi celo leto prijetno in sproščeno. Imeli smo se lepo. 

  

 Vzgojiteljica: Mojca Benedik 
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13.2.2 SKUPINA MEDVEDI  

V vrtcu Solčava se je z novim šolskim letom odprl polovični oddelek otrok starih 4 – 6 let. Z njimi sem 

bila sama ter spremljevalka otroku s posebnimi potrebami Petra Gradišek. Skupino je od septembra dalje 

obiskovalo 11 otrok, šest deklic in pet dečkov. Ena deklica je bila na novo vpisana v mesecu septembru, 

ostali so vrtec obiskovali že prej. Od aprila dalje je bilo v skupini deset otrok. Od sredine oktobra je bila 

v državi ponovno razglašena epidemija koronavirusne bolezni, tako je bil vrtec odprt samo za nujne 

primere. Iz naše skupine so nujno varstvo potrebovali trije otroci. Konec februarja se je vrtec zopet odprl 

za vse otroke. Konec aprila smo bili deset dni v karanteni. Meseca maja so se v skupini pojavile viroze, 

zato je veliko otrok manjkalo. Zaradi bolezni covid – 19 je veliko druženj in projektov odpadlo. V 

skupini smo načrtovali dejavnosti  glede na letni čas, aktualne teme in želje otrok. V skupini smo uvedli 

dnevno dežurstvo. Otroci so bili zelo samostojni pri higieni, obuvanju, nekateri so še rabili pomoč pri 

zapiranju zadrg in gumbov. Roditeljskega sestanka nismo izvedli, govorilne ure so potekale po telefonu. 

Otroci so se igrali v skupinah, velikokrat punce skupaj in fantje skupaj, otroci so radi posegali po 

sestavljankah, perlicah, didaktičnih igrah. Radi so sodelovali pri vsakodnevnih gibalnih in plesnih 

dejavnostih. Najraje so se igrali gibalno abecedo, kjer so spoznali veliko novih gibalnih iger. Preko 

zgodbe smo se naučili abecedo, veliko smo šteli razvrščali, brali pravljice se igrali socialne in rajalne 

igre.  

Vzgojiteljica: Mojca Funtek 
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14 PODRUŽNICA SOLČAVA 

V tem šolskem letu je podružnico obiskovalo 21 učencev od 1. do 5. razreda v dveh kombiniranih 

oddelkih. Oddelek 1., 2.  in 3. razreda je poučevala Katja Naraločnik, delo druge učiteljice v prvem 

razredu pa je najprej opravljala Špela Kumer, po njenem odhodu na porodniški dopust pa Tadeja 

Sedovšek. Razredničarka v oddelku 4. in 5. razreda je bila Bernardka Ipavec. Vsi učenci so bili vključeni 

v podaljšano bivanje, ki so ga izvajale Špela Kumer, Tadeja Sedovšek in Maja Brinovšek. Slednja je na 

podružnici poučevala tudi angleščino. Pouk nemščino je v 4. in 5. razredu izvajala Simona Funtek. 

Prvi v šolo prihajajo 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, v podaljšanem bivanju do 

15.00 ostanejo učenci, po katere prihajajo starši. 

Zaradi zaščite pred nalezljivo boleznijo COVID-19 sta bila oba oddelka vsak v svojem mehurčku. 

Takoj po prvem primeru okužbe s koronavirusom v krajevni trgovini se je podružnična šola preventivno 

zaprla in učenci so s poukom na daljavo pričeli že 19. oktobra. Učenci 4. in 5. razreda so se na daljavo 

poučevali vse do 22. februarja, učenci 1. triade so se v šolo vrnili 26. januarja, vendar je zaradi karantene 

pouk na daljavo potekal tudi od 29. januarja do 5. februarja. Na daljavo je za vse učence pouk potekal 

še od 1. do 9. aprila. 

Zaradi pandemije so bile interesne dejavnosti zelo okrnjene. Do 16. oktobra so bili učenci vključeni v 

šolski pevski zbor in judo, kasneje sta bili tudi ti dve dejavnosti odpovedani. Po vrnitvi v šole so se mladi 

gasilci pod mentorstvom Petre Gradišek srečevali na prostem v popoldanskem času. 

Dnevi dejavnosti so se večinoma izvajali v domačem kraju in na prostem. Skupaj z vrstniki iz Luč so se 

tretješolci udeležili plavalnega tečaja. Četrtošolci in petošolci so se skupaj z učenci centralne šole 

udeležili ekskurzije v jamo Pekel in na Celjski grad ter pohoda po učni poti v Logarski dolini.  

Pandemija je močno okrnila tudi prireditve. Na podružnici se je odvila le zaključna prireditev, na kateri 

so se petošolci poslovili od solčavske šole. 

Pouk in dnevi dejavnosti so se veliko izvajali na prostem in na šolski terasi. V primeru slabega vremena 

pa je potreba po telovadnici, ki je podružnica nima, še toliko večja.  

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 4 učenci z dietno prehrano.  

Ceno malice določi MIZŠ. Letos je 0,80 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 172 učencev ima brezplačno malico 138 učencev. 

Na kosilo jih je prijavljenih 167, od tega ima brezplačno kosilo 91 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 60 60 60 22 22 22 

Učenci  151 146  21 21 

Zaposleni  27 11  7 3 

Zunanji abonenti   8    

 

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 
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16 DELOVANJE ORGANOV ŠOLE  

16.1 SVET ŠOLE  

V šolskem letu 2020/21 so Svet šole 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.  

 

Svet šole se je v šolskem letu 2020/2021 sestal enkrat (septembra), konec februarja in junija pa smo 

izvedli dopisne seje.  

Na prvem sestanku, ki je potekal 29. 9. 2020, so pregledali delo za preteklo šolsko leto 2019/20, 

obravnavali ter potrdili predlog LDN za šolsko leto 2020/21. Ravnateljica je predstavila predloge 

nadstandardnih storitev za šolsko leto 2020/21.  

Drugi sestanek Sveta šole je potekal dopisno od 18. do 28. 2. 2021. V gradivu je bilo predstavljeno 

Poslovno in Računovodsko poročilo za leto 2020 in Finančni plan za leto 2021. 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.  

Tretji sestanek; zopet dopisna seja, je potekala od 9. do 16. 6. 2021. Obravnavan in potrjen je bil program 

dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2021.  

 

 

16.2 SVET STARŠEV 

Svet staršev so v šolskem letu 2020/21 so  sestavljali Rajko Prepadnik - predsednik, Marjeta Robnik, 

Cecilija Robnik, Tomaž Pečovnik, Nina Atelešek, Saša Škofic Grzinčič, Angelca Prek, Slavko Robnik, 

Anja Špeh, Milena Poličnik, Irena Krivec, Sonja Krivec, Jasmina Voler, Franci Strmčnik, Atelšek 

Veronika, Katja Štiftar in Edita Novak. Člani sveta so se sestali 29. 9. 2021, ko so obravnavali Letno 

poročilo za šolsko leto 2019/20, Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 in nadstandardni program ter 

investicije in nakupe didaktičnih materialov v vrtcu in šoli, imenovali pa so tudi predstavnike sveta 

staršev v šolski sklad. Od 13. d0 20. 5. 2021  pa je potekala dopisna seja, kjer so predstavniki potrdili 

sezname delovnih zvezkov in šolskih gradiv za šolsko leto 2021/22, ravnateljica pa je podala kratko 

poročilo o delovanju šole v šolskem letu 2020/21.  
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16.3 ŠOLSKI SKLAD  

Upravni odbor Šolskega sklada je na sestanku dne,  6.10.2020 sprejel  načrt delovanja sklada v novem 

šolskem letu, ki pa zaradi epidemije ni bil realiziran, kot smo načrtovali. Na skladu smo pridobili samo 

sredstva od zbiranja odpadnega papirja, Drobtinice, koncertov in drugih prireditev pa zaradi epidemije 

nismo izvedli. Tudi od donatorjev v tem šolskem letu nismo pridobili sredstev. 

V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

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

podružnici v Solčavi. Akcijo vodijo učenci 4. in 6. razreda, zbrana sredstva pa so namenjena za 

subvencije učencem za poletno in zimsko šolo v naravi. Za odpadni papir smo v šolskem letu 

2020/2021 zbrali  2.016,90 €.  

2. Na prvi šolski dan smo v športni dvorani organizirali glasbeno literarni nastop Ditke in Ferija  

Lainščka, ki smo ga finančno pokrili iz šolskega sklada v višini 773,75 €. 

3. Za  izvedbo šole v naravi v CŠOD Breženki, ki je potekala od 12.10. do 16.10.2020 smo iz sredstev 

šolskega sklada  namenili 144,60 € za znižanje plačila stroškov  prevoza in bivanja.  

4. Učencem 3. razreda smo financirali prevoz na plavalni tečaj v višini 361,35 €. 

5. Iz sredstev šolskega sklada smo subvencionirali učencem kosila v višini 776,38 €, ter ostale šolske 

dejavnosti v višini 115,50 €. 

6. Socialno šibkim učencem smo na podlagi vloge odobrili   sofinanciranje zdravstvene kolonije v 

Savudriji za dva učenca (2 x 67,50€) 135,00 € in poletnega tabora v CŠOD za enega učenca 75,00€. 

 

Zaradi izrednih razmer epidemije korona virusa  mnogo aktivnosti  ni bilo realiziranih, zato je bilo manj 

pridobljenih sredstev in tudi poraba sredstev je bila manjša.  Upamo, da bo delovanje šolskega sklada v 

naslednjem šolskem letu lahko potekalo po planu. 
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16.3.1 POROČILO  O SREDSTVIH ŠOLSKEGA SKLADA 

Vrsta  sredstev    V dobro V breme 

Stanje  sredstev sklada 1.9.2020 13.363,74   

Prihodki:     

-  Sredstva odpadnega papirja 2.016,90   

Skupaj prihodki 2.016,90   

Odhodki:     

-  Plačilo glasbeno literarnega nastopa Ditka-Feri Lainšček   773,75 

-  Subvencije za ŠVN Breženka   144,60 

-  Sofinanciranje plavalnega tečaja 3.r   361,35 

-  Subvencije učencem za kosila   759,60 

-  Subvencije ekskurzije, šolske potrebščine, dejavnosti  

(učencem brez enega starša) 
  115,50 

-  Subvencije za zdravstveno kolonijo, CŠOD   210,00 

-  Poraba sredstev za šolo v naravi v Pacugu 4. in 5.r   1.500,00 

Skupaj odhodki   3.864,80 

Stanje sredstev sklada  31.8.2021 11.515,84   
 

 
  

Pripravila: Marija Robnik                                                  Predsednica Šolskega sklada: Polona Škrubej                                             

 

 

 

17 SODELOVANJE S STARŠI 

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

sestankov je potekala preko ZOOM-a, starši devetošolcev in bodočih prvošolcev pa so se srečali v živo.  

Skupni roditeljski sestanek ni bil organiziran v živo - oktobra, ob začetku pouka na daljavo, pa smo 

staršem posredovali videoprojekcijo z nasveti med poukom na daljavo in o pomenu zdravega življenja 

med bivanjem doma.  
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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). Za 

zaposlene šole je bilo od januarja dalje organizirano vsakotedensko testiranje za covid-19. ki so se ga 

lahko posluževali tudi drugi občani. Junija smo učencem III. triade, kjer so se starši strinjali, razdelili 

teste za samotestiranje za covid-19. Skozi celo šolsko leto smo izvajali priporočila NIJZ ob epidemiji 

covid-19 (bivanje v mehurčkih, ustrezna organizacija prehranjevanja, čiščenje, uporaba zaščitnih mask, 

razkuževanje rok…). 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 Andrej Šumah.  

V kuhinjah se je izvajal redni nadzor sanitarne inšpekcije, v šoli se je junija oglasila tudi zdravstvena 

inšpektorica, ki je pregledala izpolnjevanje ukrepov NIJZ ob epidemiji covid-19.  

Med šolskim letom so bili na šoli kulturni ustvarjalci Primož Suhodolčan, Feri Lainšček ter pevka Ditka.  
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20 FOTOGRAFIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtec Luče »BIBE« 

Vrtec Luče »JEŽKI« 
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Vrtec Luče »POLŽKI« 
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Vrtec Luče »ZAJČKI« 
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Vrtec Solčava »MUCE« 

Vrtec Solčava »MEDVEDI« 
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Luče – 1. razred 

Luče – 2. razred 
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Luče – 3. razred 

Luče – 4. razred 
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Luče – 5. razred 

Solčava – 1., 2. in 3. razred 
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Solčava – 4. in 5. razred 

Luče – 6. razred 
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Luče – 7. razred 

Luče – 8. razred 
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Luče – 9. razred 
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