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UVOD 

Letni delovni načrt je temeljni dokument, ki opredeljuje življenje in delo šole v šolskem letu 2018/2019 

in je sestavljen na osnovi: 

- Zakona o osnovni šoli; 

- obveznega predmetnika, učnih načrtov in razširjenega programa osnovne šole; 

- evalvacije dela in ugotovitev iz predhodnega leta. 

 

Letni delovni načrt določa obseg, vsebino in cilje vzgojno-izobraževalnega dela ter pogoje  

za njegovo izvedbo. 

 

Postopek nastajanja letnega delovnega načrta: 

- obravnava in zbiranje pripomb v okviru šolskih strokovnih aktivov;  

- v okviru učiteljskega zbora; 

- na svetu staršev. 

-  

Postopek sprejemanja letnega delovnega načrta: 

- na pedagoški konferenci učiteljskega zbora; 

- obravnava na svetu staršev in pridobitev mnenja o ustreznosti; 

- obravnava in potrditev na svetu šole. 

 

Letni delovni načrt zajema življenje in delo za šolsko leto 2018/2019 za vse zaposlene v zavodu ter 

opredeljuje tudi nekatere naloge, ki so za strokovne delavce in učence obvezujoče. 

Izjemnega pomena za kvalitetno delo je vsekakor operativno načrtovanje, saj temelji na opredeljevanju 

temeljnih dejavnosti pri izvrševanju zastavljenih nalog. Obenem pa je to proces, pri katerem so določene 

faze, terminske opredelitve, uspešnost in kakovost dela. 

 

Delovanje zavoda OŠ Breg bo na področju izobraževanja sledilo opredeljenim nacionalnim in evropskim 

ciljem. 

 

Zavod bo sledil strateškim ciljem: 

- povečati kakovost in učinkovitost poučevanja; 

- omogočiti vsem, da dosežejo čim več kvalitetnega znanja, spretnosti, zmožnosti.  

  

Šola za uresničevanje temeljnih usmeritev in ciljev strokovno sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ), Zavodom RS za šolstvo – OE Maribor, in drugimi ustreznimi institucijami na 

področju izobraževanja. 

 

V skladu s temi cilji bo zavod usmeril svoje delo na vsa področja, ki naj prispevajo k razvoju znanja in 

pridobivanju znanj, in sicer na: 

- pridobivanju ključnih kompetenc, 

- poučevanje tujih jezikov; 

- IKT v izobraževanju; 

- učinkovito uporabo vseh razpoložljivih virov; 

- inovativno in odprto učno okolje; 

- odgovornost učencev za odnos do učenja in pridobivanja znanj; 

- sprotna dodatna izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 

- nadgradnji bralno učnih strategij kot podpori formativnemu spremljanju znanja učencev ob podpori 

ZRSŠ, OE Maribor 

 

Kako to doseči? 

- Z uporabo sodobnih in učinkovitih metod in oblik dela; 

- Z ugotavljanjem predznanja učencev ob obravnavi posameznih sklopov: 

- z ustvarjanjem dobre klime na šoli; 

- z učinkovitim in ustvarjalnim učiteljem; 

- z urejenim šolskim okoljem; 

- z ustreznim vrednotenjem dosežkov učencev; 
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- z dodatno strokovno pomočjo nadarjenim in tistim s posebnimi potrebami; 

- z izboljšanjem sodelovanja v strokovnih timih;  

- z izboljšanjem sodelovanja z lokalnim okoljem. 

 

PRIMARNE NALOGE 

 

V pouk bomo vnašali strategije formativnega spremljanja razvoja in učenja učencev. Ugotavljali njihova 

močna področja s pomočjo ugotavljanja predznanja in dvigom oz. poznavanjem strategij učenja ob 

podpori kvalitetnih povratnih informacij učencem. 

-  učencem bomo dali možnost sodelovanja v organizaciji izvedbe in uresničitve učnega programa;  

- spodbujali ustvarjalnost učencev z uvajanjem elementov problemskega pouka; 

- spodbujali raziskovalno in projektno delo. 

 

Naloge izvajalcev izobraževanja: 

- spodbujanje razvoja osnovnih kompetenc vseživljenjskega učenja;  

- spodbujanje in razvijanje različnosti mišljenja in vrednotenja le tega; 

- skrb za nudenje kvalitetnih povratnih informacij učencem, ki bodo pripomogle k njihovemu 

dvigu kvalitete znanja.  

- skupno reševanje problemov; 

- samostojno pridobivanje znanja z aktivnimi metodami učenja (raziskovalno učenje); 

- v središču učnega dogajanja naj bo učenec, učitelj pa predvsem svetovalec in usmerjevalec njegovega 

dela ter celostnega razvoja otroka; 

- učencem bomo pomagali širiti občutek za vrednote in s tem razvijanje pozitivnega samovrednotenja; 

- razvijali bomo zmožnosti sodelovanja, reševanja težav, hkrati pa bomo posameznika poskušali 

motivirati in spodbuditi, da bo spremembe sprejemal kot priložnost za uspeh. 

 

PROGRAM RAZVOJA 

Znotraj našega zavoda smo pripravili program razvoja za obdobje 2016 -2020, ki temelji na predpostavkah 

izoblikovanih na številnih segmentih, skozi katere smo si zastavili naše razvojne usmeritve. 

 

 

TEMELJNA IZHODIŠČA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2018/19 

 

Pri delu v šol. letu 2018/19 bomo upoštevali naslednje usmeritve: 

- največjo pozornost bomo posvetili kvaliteti pouka, posredovanju kvalitetnih povratnih informacij 

učencem, 

- elementom formativnega spremljanja kot stalni dolgoročni nalogi 

- poučevanju prvega tujega jezika v 1.VIO  

- kljub omejitvi sredstev za izobraževanje delavcev bomo omogočili izobraževanja strokovnim 

delavcem, pri tem bomo iskali možnosti izobraževanj brez oz. cenovno sprejemljivih kotizacij; 

- razvijanje in uporaba strategij bralne pismenosti za dvig  ravni  funkcionalne pismenosti, posledično 

tudi dvig dosežkov učencev na NPZ, sodelovanje z ZRSŠ OE Maribor; 

- poleg kvalitetnega znanja bomo učencem poskušali nuditi dobro vzgojo. Posebno skrb bomo posvetili 

vsebinam razrednih ur, ki jih bodo izvajali razredniki in svetovalni delavci; 

- pri poučevanju bodo učitelji uporabljali aktivne oblike dela, uporabljali različne bralno učne 

strategije in oblike spremljanja znanja ter tako učencem poleg množice dejstev omogočili tudi 

uporabnost znanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju; 

- skrb za ohranjanje in uporabo slovenskega – maternega jezika bo prednostna naloga vseh; 

- učitelj bo imel pri načrtovanju dela veliko avtonomije, s tem pa tudi odgovornost pri doseganju ciljev; 
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IZVAJANJE VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE  

 

V šolskem letu 2018/19 bomo posebno pozornost namenili: 

- izvajanju sprejetega akcijskega načrta v okviru vzgojnega načrta šole, kjer posebno pozornost 

namenjamo vrednotam.  

 

Vrednote izhajajo iz potreb učencev, delavcev sole, staršev in okolja. Pri tem upoštevamo uspehe in dobre 

plati svojega dela, evidentirane težave in probleme, socialno-ekonomske, kulturno zgodovinske in druge 

posebnosti okolja in sveta.  

 

Posebno pozornost tudi v letošnjem  letu namenjamo spoštovanju, strpnosti, odgovornosti, medsebojni 

komunikaciji, sprejemanju drug drugega, ničelni stopnji tolerance do nasilja in doslednosti in znanje. 

 

 

 

VIZIJA IN POSLANSTVO 

 

Vizija, oblikovana kot zamisel nove in zaželene podobe organizacije v prihodnosti, je prav tako ena glavnih 

domen, s katero želimo nadgraditi podobo naše šole. Oblikovano vizijo, ki govori: »Želimo ustvariti boljšo 

šolo z zadovoljnimi, zdravimi, uspešnimi, ustvarjalnimi učenci in učitelji.« bomo spremljali in po potrebi 

tudi nadgradili.  
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1 PODATKI O ŠOLI 

1.1  IME IN SEDEŽ ŠOLE 

OSNOVNA ŠOLA BREG, skrajšano OŠ BREG 

Rogaška cesta 6, 2250 Ptuj 

1.2  OSTALI PODATKI O ŠOLI 

  telefon fax e-pošta 

Ravnatelj Milan Fakin 02 788 12 80  ravnatelj@os-breg.si  

Pom. ravnatelja Jasna Brec 02 788 12 83  jasna.brec@os-breg.si  

Tajništvo Maja Štrucl 02 788 12 80 02 788 12 90 tajnistvo@os-breg.si  

Računovodstvo Brigita Tumpej 02 788 12 86  racunovodstvo@os-breg.si     

Zbornica strokovni delavci 02 788 12 84   

Pedagoginja Maja Kres 02 788 12 87  maja.kres@os-breg.si  

Knjižnica Anja Tikvič 02 788 12 88  knjiznica@os-breg.si  

1.2.1 TRANSAKCIJSKI RAČUN 
Transakcijski račun: 01296-6030676272 

1.2.2 DAVČNA ŠTEVILKA 
Davčna številka: 70196958 

1.2.3 MATIČNA ŠTEVILKA ŠOLE 
Matična številka:  5087155000 

1.2.4 SPLETNA STRAN ŠOLE IN E-POŠTA 

Spletna stran: www.os-breg.si, 

e-naslov pošte: info@os-breg.si  

1.3  PODATKI O USTANOVITELJU 

Osnovno šolo Breg je ustanovila Mestna občina Ptuj z Odlokom o ustanovitvi (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

št. 5/ 97, 14/07, 10/2009). 

1.4  OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA 

Osnovna šola Breg zajema učence šolskega okoliša Mestne občine Ptuj in Občine Hajdina.  

MO Ptuj, Mestna četrt Breg: 
Abramičeva ulica, Arničeva ulica, Čehova ulica, Čopova ulica, Draženska cesta, Finžgarjeva ulica, Golobova ulica, 

Gromova ulica, Gubčeva ulica, Hauptmaničeva ulica, Hreničeva ulica, Ilčeva ulica, Jezova ulica, Jurčičeva ulica, K 

Mitreju, Kersnikova ulica, Koresova ulica, Lazarjeva ulica, Linhartova ulica, Majdina pot, Mariborska cesta, Mejna 

cesta, Mestni log, Meškova ulica, Mežanova ulica, Mlinska cesta, Na obrežju, Na postajo, Ob Dravi, Ob Studenčnici, 

Ob železnici, Pergerjeva ulica, Petrovičeva ulica, Poljska cesta, Pot v toplice, Povodnova ulica, Praprotnikova ulica, 

Prežihova ulica, Rimska ulica, Rogaška cesta, Sagadinova ulica, Seliškarjeva ulica, Selska cesta, Slekovčeva ulica, 

Sodnice, Spolenakova ulica, Stritarjeva pot, Suha Veja, Tavčarjeva ulica, Toplakova ulica, Trajanova ulica, Trdinova 

ulica, Turniška ulica, Ulica 14. divizije, Ulica Haloškega voda, Ulica Pohorskega bataljona, Ulica Šercerjeve brigade, 

Ulica Žetalskega Jožeta, Ulica prvega maja, Vespazianova ulica, Zadružni trg, Zagrebška cesta, Zidanškova ulica, 

Žunkovičeva ulica. 
 

Občina  HAJDINA: 
Sp. Hajdina št. 22 č in od št. 65 do št. 143, Draženci od št. 1 do št. 101.  

1.5 OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA 

Šolski prostor sestavljajo: šolska zgradba, šolsko igrišče, zelene površine in šolsko dvorišče.  

 

mailto:ravnatelj@os-breg.si
mailto:jasna.brec@os-breg.si
mailto:tajnistvo@os-breg.si
mailto:racunovodstvo@os-breg.si
mailto:maja.kres@os-breg.si
mailto:knjiznica@os-breg.si
http://www.os-breg.si/
mailto:info@os-breg.si
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1.6 ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 

Svet staršev 
predsednica 
Alenka Čuš

Svet zavoda 
predsednik 

Tadej Trstenjak 

Ravnatelj  
Milan Fakin 

pomočnica ravnatelja 
Jasna Brec 

Pedagoški zbor 
Jelica Bračič Ilič (nadomeščanje porodne), Jasna Brec Oliver Buček, Aleš Dajčman, Milan Fakin, Lea 

Florjančič, Mateja Grbavac, Mija Jeršič, Kac Urša (prva zaposlitev), Romana Kiseljak, Branimir Komel, 

Andreja Roškar Kop, Brigita Kopajnik, Simona Kornik, Petra Lešnik, Andreja Letonja Vučić, Dragica 

Lončarič, Helga Mihelač, Ivanka Mišmaš, Bojana Murko, Daniela Pernat, Brigita Peršoh Bezjak, Nevenka 

Petek (porodna), Petrovič Monika, Roman Prosenjak,  Mateja Sagadin, Uroš Sagadin, Nina Sirk 

(nadomeščanje porodne), Anja Tikvič, Tadej Trstenjak, Ivanka Vidovič, Tomaž Vindiš, Mojca Vodušek, 

Melanija Zavec.  

Svetovalna služba 
Pedagoginja Maja Kres 

Specialna pedagoginja Tanja Nikolovski,– OŠPP dr. Ljudevita Pivka 

   Specialna pedagoginja Dragica Emeršič 

Logopedinja Monika Borovič 

Tajništvo Računovodstvo 

Maja Štrucl Brigita Tumpej 

Knjižnica 

Anja Tikvič, 

Tehnično osebje 

Hišnik: Milan Sagadin 

Čistilke: Jožica Golirač, Polanec Lucija (Finka Matić), Martina Nežmah, Maja Vidovič 

V kuhinji: Zdenka Kos, Matej Vaupotič, Maja Vidovič 

Zaposleni preko javnih del: Aljoša Ozmec – učna pomoč (sept. 2018 - dec.2018) 

Pernat Boštjan - informator  

Ustanovitelj 

MESTNA OBČINA  PTUJ 
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1.7 ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj.  

Najvišji organ vodenja šole je Svet šole. 

1.7.1 SVET ŠOLE  

Svet šole upravlja zavod in ga sestavlja 11 članov v sestavi: 

Predstavniki ustanovitelja Predstavniki šole Predstavniki staršev 

 Sonja Pučko 

 Nataša Menhart 

 Vilko Pešec 

 Maja Štrucl 

 Ivanka Vidovič 

 Mija Jeršič 

 Tadej Trstenjak 

 Petra Lešnik   

 Laura Planinc 

 Nina Topolovec 

 Igor Radaš 

Predsednik Sveta šole je Tadej Trstenjak, njegova  namestnica je Ivanka Vidovič. 

Mandat Sveta zavoda traja štiri leta in traja do februarja 2021. 

 

Naloge: 

- imenuje in razrešuje ravnatelja; 

- sprejema program razvoja zavoda; 

- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole; 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; 

- obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki; 

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače; 

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; 

- obravnava zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, 

svet staršev, skupnost učencev; 

- odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom na šoli; 

- sprejme pravila in druge splošne akte zavoda; 

- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune; 

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti; 

- daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge ter mnenja o posameznih vprašanjih; 

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda; 

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev; 

- opravlja druge z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge; 

- odloča o najemanju kreditov; 

- imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah; 

- odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih 

in računovodskih nalog ter opravljanje drugih skupnih del; 

- opravlja druge z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 

 

1.7.2 RAVNATELJ ŠOLE 

     Ravnatelj šole je pedagoški vodja in poslovodni organ, ki opravlja naslednje naloge:  

- načrtuje, organizira in vodi delo šole; 

- pripravlja program razvoja šole; 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo; 

- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev; 

- vodi delo učiteljskega zbora; 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov; 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 

- organizira mentorstvo za pripravnike; 

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje; 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

- odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede; 

- spremlja delo svetovalne službe; 

- skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja); 

- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev; 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev; 

- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov; 

- zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela; 
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- določa sistematizacijo delovnih mest; 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo; 

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o 

samoevalvaciji šole; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

 

Ravnatelj lahko za del nalog iz svoje prisotnosti in v času svoje odsotnosti pisno pooblasti delavca šole oz. imenuje 

pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. 

 

1.7.3 SVET STARŠEV 

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 

po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem  roditeljskem sestanku v šolskem letu.. Prvi sklic Sveta staršev 

opravi ravnatelj. 

 

Naloge: 

- predlaga nadstandardne programe,  

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,  

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda in da 

mnenje o letnem delovnem načrtu, 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,  

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,  

- voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,  

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,  

- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

Seje Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev v dogovoru z ravnateljem šole, praviloma pred razrednimi 

roditeljskimi sestanki, tako da lahko predstavniki staršem neposredno prenesejo informacije o sprejetih odločitvah ali 

pobudah na roditeljskih sestankih. 

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi 

Svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni 

aktivi. 

1.7.4 UČITELJSKI ZBOR ŠOLE 

Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi strokovni delavci šole in razpravlja o problematiki na svojih pedagoških 

konferencah, sklicuje jih ravnatelj, ki vodi učiteljski zbor. 

 

Naloge: 

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom; 

- daje mnenje o letnem delovnem načrtu; 

- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti; 

- odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi; 

- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev; 

- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja; 

- odloča o vzgojnih ukrepih; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. 

 

1.7.5 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 

Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri 

delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. 

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z 

nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z 

zakonom. 
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1.7.6 RAZREDNIK 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 

vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih 

ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

1.7.7 STROKOVNI AKTIVI  

 So mesto: 

 skupnega učenja njegovih članov, 

 izmenjave izkušenj in razvijanja idej, 

 skupnega načrtovanja, 

 medsebojne delitve dela, 

 evalvacije zastavljenih ciljev. 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Obravnava problematiko predmeta 

oziroma predmetnega področja, usklajuje kriterije za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje 

vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge 

strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

 

 

I. VIO vodja Mojca Vodušek 

II. VIO vodja Simona Kornik 

Aktiv učiteljev jezikoslovja vodja Mateja Sagadin 

Aktiv učiteljev matematike, naravoslovja in tehnike  vodja Petra Lešnik 

Aktiv učiteljev družboslovja in vzgojnih predmetov  vodja Uroš Sagadin 

Aktiv učiteljev OPB in JV vodja Bojana Murko 
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1.8  ORGANIZIRANOST UČENCEV 

1.8.1 ODDELČNA SKUPNOST 

Oddelčno skupnost sestavljajo učenci enega oddelka. Učenci pri razrednih urah skupaj z razrednikom obravnavajo 

posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in 

razreševanje problemov, in sicer:  

- obravnavajo učni uspeh v razredu in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju; 

- organizirajo pomoč učencem v različnih težavah; 

- obravnavajo kršitve pravil in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja; 

- dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, šolskimi prireditvami in interesnimi 

dejavnostmi; 

- predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene; 

- sodelujejo pri ocenjevanju; 

- oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti; 

- organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom 

dežurstev; 

- organizirajo različne akcije in prireditve; 

- opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo. 

 

Učenci oddelčne skupnosti volijo predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne. 

 

1.8.2 ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 

Predstavniki oddelčnih skupnosti tvorijo Šolsko skupnost učencev. Vsaka oddelčna skupnost ima enega predstavnika. 

Izmed kandidatov učenci šole na volitvah izvolijo predsednika in namestnika Šolske skupnosti. Mandat vseh 

izvoljenih članov traja eno leto in se lahko ponovi. 

 

Naloge: 

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih 

dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola; 

- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in Svet šole na morebitne kršitve 

pravic učencev; 

- organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti; 

- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.); 

- predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej; 

- oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 

- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

 

Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Učiteljski zbor, Svet staršev 

in Svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v Šolski 

skupnosti učencev ali Šolskem parlamentu učencev.  

 

1.8.3 ŠOLSKI PARLAMENT  

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Skliče se najmanj dvakrat letno. Skliče ga ravnatelj ali mentor 

Skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo za sklic 

predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oz. mentor dolžan sklicati Šolski parlament. 
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2 PREDSTAVITEV PROGRAMA 

2.1 PREGLED OBVEZNEGA PREDMETNIKA 9-LETNE OŠ  

A: OBVEZNI PROGRAM Skupaj ure predmeta 

Predmeti/razred  1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Skupaj 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318.0 

Tuji jezik  2  2 3 4 4 3 3   736,0 

Drugi tuji jezik       0 0 0   0,0 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1   487,0 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1   452,0 

Družba    2 3       175,0 

Geografija      1 2 1,5 2   221,5 

Zgodovina      1 2 2 2   239,0 
Domovin. in državljan. 

kultura in etika 
      1 1      70,0 

Spoznav. okolja 3 3 3         315,0 

Fizika        2 2   134,0 

Kemija        2 2   134,0 

Biologija        1,5 2   116,5 

Naravoslovje      2 3     175,0 

Narav. in tehnika    3 3       210,0 

Teh. in tehnolog.      2 1 1    140,0 

Gospodinjstvo     1 1,5        87,5 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2   834,0 

Izbirni predmet 1       1 1 1   204,0 

Izbirni predmet 2       1 1 1   102,0 

Izbirni predmet 3       1 1 1   102,0 

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   103,5 

Št. predmetov 6 7 6 8 9 11 15 17 14 7987,5 

Št. ur tedensko 20 23 22 24 26 26 29,5 32 32  

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

Št. ur pouka razreda 700 735 770 840 910 910 1102 1050 960 7987,5 

 

Dnevi dejavnosti/število dni letno                                                              Skupaj ure dejavnosti  

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3   150,0 

Naravosl. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3   135,0 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4   165,0 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5   225,0 

Št. tednov  3 3 3 3 3 3 3 3 3    

Št. dni dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 15 15 675,0 

 
B: RAZŠIRJENI PROGRAM 

Učna pomoč učencem  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8 

DOP/DOD pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Interesne dejavnosti 2 1 2 2 2 2 2 1 2 16 

Neobv. izbirni pred. –

1. (2.) tuj jezik 
2   

2 

(1) 

2 

(1) 

2 

(1) 
2 2 2  

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, varstvo vozačev, šola v naravi 
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2.2  OBLIKE  DIFERENCIACIJE,  FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

 

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove 

zmožnosti (notranja diferenciacija). 

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine 

ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah (fleksibilna diferenciacija). V šol. letu 2018/2019 

imamo v vseh teh razredih pri navedenih predmetih pouk  diferenciran v obliki notranje diferenciacije. 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo 

učencev v manjše učne skupine (delna zunanja diferenciacija). V 8. razredu imamo pouk pri vseh treh predmetih 

izveden v obliki delne zunanje diferenciacije.  

 

Pri vseh oblikah diferenciacije v 8. in 9. razredu imajo učenci možnost dosegati vse cilje oz. standarde znanj, 

opredeljene v učnih načrtih. Obseg ur, namenjenih izvajanju diferenciacije v 8. in 9. razredu, mora biti enak, ne glede 

na to, katera oblika diferenciacije se izvaja. 

 

Fleksibilni predmetnik 
V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali fleksibilni predmetnik v 6., 7., 8. in 9. razredu. Predmeti, ki se izvajajo po 

fleksibilnem predmetniku, se izvajajo v strnjeni obliki eno polovico šolskega leta ali v strnjenih šolskih urah. 

  

Razred Predmeti 

6. GOS, SLJ,  GEO, LUM 

7. SLJ, TIT, LUM, FIE, VEO, UBE, ONA, TVZ, ANS 

8. SLJ, TIT, LUM, BIO, GEO, ONA, TVZ, ANS, FIE, VES, POK 

9. SLJ, VEA, FIJ, POK, LS 3 
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2.3  INTERESNE DEJAVNOSTI 

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola izvaja interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim 

načrtom. Učenci izberejo ustrezno interesno dejavnost prostovoljno. Izvajajo jih lahko strokovni delavci šole in 

zunanji sodelavci. 

 

V tem šolskem letu bodo učenci lahko izbirali med naslednjimi interesnimi dejavnostmi: 

 

Zap. 

št. 

Naziv 

interesne dejavnosti 
Izvajalec Razredi 

1.  Knjižničarski krožek Anja Tikvič 6., 7., 8. 

2.  Male sive celice  Mija Jeršič 6., 7., 8., 9. 

3.  Modelarstvo Roman Prosenjak 6., 7. 

4.  Likovno-oblikovalni krožek 
Romana Kiseljak, Ivanka 

Vidovič 2., 3., 4., 5. 

5.  NGJ Bistroum Lea Florjančič 4., 5., 6. 

6.  Angleška bralna značka Andreja Letonja Vučič 6., 7., 8. 

7.  Angleška bralna značka Mija Jeršič 4., 5., 8., 9. 

8.  Bralna značka  razredniki  od 1. do 4. 

9.  Sladkorna bolezen Urša Kac 7., 8., 9.  

10.  Kresnička Nina Sirk 6., 7. 

11.  Nemška bralna značka Mija Jeršič 8., 9. 

12.  Nemška bralna značka Andreja Letonja Vučič 7.  

13.  Gledališče Mojca Vodušek 4., 5. 

14.  Otroški pevski zbor Uroš Sagadin 1.  

15.  Otroški pevski zbor Uroš Sagadin 2., 3., 4. 

16.  Mladinski pevski zbor Uroš Sagadin 5., 6., 7., 8., 9. 

17.  Računalniški krožek Oliver Buček od 5. do 9. 

18.  Pravljični krožek Dragica Lončarič 1., 2., 3. 

19.  Prostovoljstvo Maja Kres 6., 7., 8., 9.  

20.  Računalništvo Aleš Dajčman 1., 2., 3. 

21.  Prva pomoč Ivanka Mišmaš 5., 6., 7. 

22.  Zgodovinski krožek Bojana Murko 8., 9.  

23.  Hitro računanje  Andreja Roškar Kop od 2. do 9.  

24.  Hitro branje Helga Mihelač 6., 7., 8., 9. 

25.  Astronomija Petra Lešnik 7., 8., 9. 

26.  Planinski krožek Urša Kac  od 1. do 9.  

27.  Šolski radio  Urša Kac od 5. do 9. 

28.  Šolski časopis Urša Kac od 5. do 9.  

29.  Kvačkanje Andreja Letonja Vučič 6., 7. 

30.  Logika Andreja R.KOP 6. -9.r 

31. P Pravljična joga Mateja Sagadin 4., 5., 6. 

32.  Šolska skupnost Mateja Grbavac od 1. do 9. 

33.  Učenje učenja Maja Kres 5.  
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RAZŠIRJENI PROGRAM GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO 

POČUTJE 
S šolskim letom 2018/2019 smo vključeni v triletni poskusni projekt  Preizkušanje koncepta razširjenega programa v 

osnovni šoli (RaP) s vsebinskim sklopom Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Zavedamo se 

pomena gibanja za zdrav način življenja in dobro počutje. Izvajali bomo različne dejavnosti, ki so povezane s 

spodbudnim učnim okoljem, igro, sprostitvijo, druženju ali počitku.  

 
Vsebine razširjenega programa 

 

Zap. 

št. 

Naziv 

razširjene  dejavnosti RaP 
Izvajalec Razredi 

1.  Ples z glasbo Monika Petrovič 1.,2.,3.  

2.  Igre z žogo Brane Komel 1.,2.,3. 

3. U Igre brez meja Brane Komel 1.,2.,3.,4.,5.,6. 

4.  Ples brez meja  Mateja Sagadin 4.,5.,6.  

5.  Mali nogomet Brane Komel 4.,5.,6. 

6.  Hrana in prehranjevanje Daniela Pernat 7.,8.  

7.  Nogomet Brane Komel 7.,8., 9. 

8.  Odbojka Tomaž Vindiš 6., 7., 8., 9. 

9.  Košarka Simona Kornik 6.,7.,8.,9. 

10.  Fitnes na prostem in plezanje Tomaž Vindiš 6., 7., 8., 9. 

 
Dejavnosti na šoli 
 

Učenci in starši so se za interesne dejavnosti in za vsebine razširjenega programa odločali preko vprašalnika v začetku  

meseca septembra.  Pobudo za izvajanje dodatnih interesnih dejavnosti lahko v prvi polovici septembra dajo učenci, 

starši ali svet šole. Dejavnosti se organizirajo s soglasjem staršev. Urnik interesnih dejavnosti bo izdelan do druge 

polovice septembra, pri tem ni izključeno, da se ne bodo nekatere dejavnosti izvajale istočasno. Urnik vsebin 

razširjenega programa RaP je bil izdelan drugi teden meseca septembra in se bo izvajal po urniku.  

 

2.4  ŠOLA V NARAVI IN PROGRAMI ŽIVLJENJA V NARAVI 

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti ob izvedbi programa  šole v naravi. 

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora 

šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti. 

Je ena najzahtevnejših oblik izvajanja programa osnovne šole in zaradi druge lokacije zahteva tudi finančni prispevek 

staršev oziroma skrbnikov. Prispevek učenca za šolo v naravi določi šola glede na dejanske stroške. 

Iz državnega proračuna se letno zagotovijo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev (prioriteta 

je plavanje). Isti generaciji se zagotovijo tudi sredstva za subvencioniranje učencev, ki zaradi socialnega položaja ne 

zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Starši najkasneje dva meseca pred izvedbo šole v naravi oddajo 

Vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi (obrazec dobijo pri pedagoginji) v svetovalni službi 

in k vlogi priložijo dokumentacijo, ki jo zahteva Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi. Komisija starše najkasneje 

mesec dni pred odhodom pisno obvesti o svoji odločitvi. 

 

Program življenja v naravi pomeni pouk na drugi lokaciji in se lahko izvaja tudi v domovih CŠOD. Program šole v 

naravi v okviru CŠOD je sofinanciran s strani ministrstva. Starši plačajo stroške bivanja, prevoza in stroške 

spremljevalcev.  

 

V letošnjem letu načrtujemo šolo v naravi in programe življenja v naravi v naslednjih terminih: 

 

Razred Dejavnost Termin Kraj 

3.a, b Šola v naravi 17.6. – 19.6.2019 CŠOD Štrk, Ptuj 

5. a, b Poletna šola v naravi 27.5. – 31.5.2019 Slov. obala  (Žusterna Koper) 

7.a. 7.b, 8.a Življenje v naravi 7. 1. -11.1.2019 ČŠOD Krajnska Gora 
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2.5  DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA 

2.5.1 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM 

 
Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti 

učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami. 

Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev. Zahtevo lahko poda tudi šola, vendar mora o tem prej seznaniti 

starše. Starši oz. šola odda vlogo Zavodu za šolstvo, OE Maribor, ki začne postopek usmeritve. 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je opredeljen v odločbi o usmeritvi. Za vsakega učenca z odločbo 

o usmeritvi šola v 30 dneh po prejemu le-te izdela individualizirani program dela z učencem, ki določa oblike dela, 

načine izvajanja pomoči, potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 

časovni razporeditvi pouka. Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci šole ali zunanji strokovni sodelavci. 

Strokovna skupina ob polletju in koncu šolskega leta preveri ustreznost individualiziranega programa in pripravi 

smernice za naslednje šolsko leto. 

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde 

znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk 

in druge oblike individualne in skupinske pomoči. 

 

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na 

posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in 

izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge 

oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela 

Evidentiranje nadarjenih otrok se izvede ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Pri učencih 4. razredov 

bo v soglasju s starši tekom šolskega leta 2015/16 izvedena identifikacija in nato izdelani individualizirani programi 

za učence, ki bodo dosegli zahtevane kriterije. Za učence, ki so že bili prepoznani kot nadarjeni učenci v preteklih 

letih, razredniki v sodelovanju s starši, učenci in strokovnimi delavci do konca septembra izdelajo individualizirane 

programe, ki se evalvirajo ob zaključku šolskega leta.  

 

V letošnjem šolskem letu želimo dodatno obogatiti program in aktivnosti za delo z nadarjenimi učenci. Pripravili smo 

program delavnic, ki se bodo izvajale na šoli in ločeno program, ki se bo izvajal na drugih lokacijah. Število dejansko 

izvedenih delavnic bo odvisno od prijav učencev. 

 

 
Obogatitvene dejavnosti za nadarjene učence  OŠ Breg 

 

Z. št. Učitelj  Aktivnost Razred  

Predlog 

termina, 

stroški 

Št. učencev 

v skupini 

1.  
Andreja L. Vučić,  

M. Jeršič 

A Christmas Carol (predstava 

v angleškem jeziku, ADGE) 
7., 8., 9.   

2.  Romana Kiseljak Poslikava tekstila 6., 7., 8., 9.   

3.  
Anja Tikvič s 

sodelavci 
Noč branja 6., 7, 8., 9.   

4.  
Mija Jeršič, A. L. 

Vučić 

Glasbeno gledališka 

predstava Gimnazije Ptui (v 

angleščini) 

7., 8., 9. oktober  2018 94 

5.  Bojana Murko Bled z okolico 5. do 9. 
april, maj 

18€+prevoz 
50 

6.  Nina Sirk 
Obisk Laboratorija Mikro-

polo Maribor 
8., 9.  

 

7.  
Simona Kornik, 

Helga Mihelač 
Spletni blog 

4., 5., 6., 7., 8., 

9. 
1x mesečno  

8.  
Simona Kornik, 

Helga Mihelač 
Po poti Cankarjeve mladosti 

4., 5., 6., 

7., 8., 9. 

10. oktober 

2018 
 

9.  
Tadej Trstenjak, 

Oliver Buček 

Robotika, Erasmus+ 

(dvoletni project) 
6., 7., 8.    
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10.  
Mojca Vodušek, Vasja 

Robin 
First LEGO League 5. vsak četrtek 6 

11.  Maja Kres 
Osebnostne delavnice 7., 8., 9. december 

2018 
15 

12.  Urška Kac 
Peka piškotov in peciva 1. do 9.  december 

2018  
15 

13.  Urška Kac 
Obisk šolskega radia 5. do 9.  marec 2019 

prevoz 
15 

 

  
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Obiskovanje dodatnega in dopolnilnega pouka je prostovoljna odločitev učenca in staršev. Ko se učenec prijavi k 

dopolnilnemu oz. dodatnemu pouku, ga je dolžan redno obiskovati. 

 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje. Izvajalci so učitelji. Organiziran je 

iz naslednjih predmetov: slovenščine, angleščine, matematike, fizike in kemije. 

 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Izvajalci so učitelji. Organiziran je iz 

naslednjih predmetov: slovenščine, angleščine, matematike, kemije in fizike. 

 

Razred 1. a, b 2. a 3. a, b 4. a, b  5. a, b 6. a, b 7. a, b 8. a  9. a, b SK 

DOP, DOD 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Sk. (št. ur) 2 1 2 2 2 2 2 1 2 16 
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2.5.2 DNEVI DEJAVNOSTI 

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov medsebojno 

povezujejo. 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SK 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

Skupaj (št. dni) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

 

KULTURNE DEJAVNOSTI 
Za učence načrtujemo naslednje kulturne dejavnosti: 

- kino, 

- gledališko oz. operno predstavo v SNG Maribor 

- veseli december, 

- kulturne prireditve…. 

 

NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI 
Naravoslovna dejavnost vključuje naravoslovne krožke in druge aktivnosti, tekmovanja, raziskovalne naloge, 

predvsem pa organiziranje naravoslovnih dni za posamezne razrede. 

 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
Šola ob pouku športa in izbirnih vsebin s področja športnih dejavnosti (šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani 

šport nogomet) organizira in spremlja izvajanje interesnih dejavnosti s področja športa ter pripravlja in vodi učence 

na razna tekmovanja. Organizira dneve dejavnosti povezane s športnimi vsebinami. 

 

DEJAVNOSTI TEHNIŠKIH DNI 
- učenke in učenci zaznajo, poiščejo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in 

jo preverijo,  

- povezujejo teorijo s prakso in ob delu razširjajo znanje o tehniki, tehnologiji in ekonomiki dela ter odnosih 

med ljudmi, 

- razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega, 

- spoznavajo delitev dela kot pogoj za uspešno opravljanje sestavljenih nalog 

- razvijajo svoje inventivne sposobnosti, 

- spoznavajo svet dela in poklicev, odkrivajo lastne interese in sposobnosti in se poklicno usmerjajo, 

- se vzgajajo za kritičen in odgovoren odnos do narave in kulturne dediščine, 

- se navajajo na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv, 

- spoznavajo varnostne ukrepe pri delu, razvijajo spretnosti in navade pri uporabi varnostnih ukrepov in 

zaščitnih sredstev ter oblikujejo pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih 

 

DELOVNE OZ. ZBIRALNE AKCIJE: 
- učenci šole čistijo in urejajo okolico šole, skrbijo za cvetje, zelenice, mlako; 

- priprava zdravih zajtrkov; 

- zbiranje odpadne embalaže (papirja, pločevink, kartuš ...); 

- prostovoljna dejavnost (vrstniška pomoč, humanitarna dejavnost); 

- solidarnostne akcije; 

- priprava  dekoracije ob različnih priložnostih 

- urejanje panojev. 
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RAZPREDELNICA: DNEVI DEJAVNOSTI PO RAZREDIH 

Razred 
Dan 

dejavn. 
Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 

Ocena stroška 

staršev 

1.a, b  

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 2. oktober 2018  M. Kres, razredničarka Kino Ptuj 2,5 eur 

Pust – predstavitev pustnih mask 5. marec 2019  razredničarke OŠ Breg  

KD 
Gledališka predstava SNG Maribor – 

Čarovnica Hilry 
3. oktober 2018  

M. Vodušek, 

razredničarka  
SNG Maribor 5 eur + 5 eur 

KD Kino predstava v kinu Ptuj - Grinch 20. december 2018  
D. Lončarič, 

razredničarka 
Kino Ptuj 2,5 eur 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25. april 2019  Tim, razredničarka OŠ Breg  

ND 
Zdrava prehrana – pogrinjek, sadna 

solata 
marec 2019  razredničarki OŠ Breg  

ND Naravni rezervat Ormoške lagune april 2019  
Vidovič, D. Bombek, 

razredničarka 
OŠ Breg 6 eur 

ND 
Zaključna ekskurzija – Živalski vrt 

Radenci – Sikalo zoo  
29. maj 2019  J, Brec, razredničarka Radenci 7,5 eur + 6 eur 

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 

Izdelki bazar 
16. november 2018  

Daniela Pernat, 

Tim 
OŠ Breg  

TD Pust – izdelava pustnih mask februar 2019  razredničarka OŠ Breg  

TD 
Izdelava dekoracije, scenskih 

pripomočkov – dan šole 
26. marec 2019  Tim, razredničarka OŠ Breg  

ŠD Jesenski kros  18.  september 2018  B. Komel, razredničarke 
Mestni stadion 

Ptuj 
 

ŠD Medgeneracijski pohod - Hajdoše 29. september 2018  T. Vindiš, razredničarka Hajdoše  

ŠD Zimski športni dan januar, februar 2019  
A. Dajčman, J. Brec, 

razredničarki 
Ptuj  

ŠD Pohod – Ptuj –Ptujska panorama  maj 2019  M. Grbavec Ptuj  

ŠD Športne igre junij 2019  
A. Dajčman, J. Brec, 

razredničarki 
OŠ Breg  
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Razred 
Dan 

dejavn. 
Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 

Ocena stroška 

staršev 

2.a 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 2. oktober 2018  M. Kres, razredničarka Kino Ptuj 2,5 eur 

Pust – predstavitev pustnih mask 5. marec 2018  razredničarke OŠ Breg  

KD 
Gledališka predstava SNG Maribor – 

Čarovnica Hilry 
3. oktober 2018  

M. Vodušek, 

razredničarka  
SNG Maribor 5 eur + 5 eur 

KD Kino predstava v kinu Ptuj - Grinch 20. december 2018  
D. Lončarič, 

razredničarka 
Kino Ptuj 3 eur 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25. april 2019  Tim, razredničarka OŠ Breg  

ND Naravni rezervat Ormoške lagune april 2019  

Vidovič,  

D. Bombek, 

razredničarka 

OŠ Breg 6 eur 

ND 
Osebna higiena (sodelovanje s šolskim 

dispanzerjem) 
7. maj 2019   OŠ Breg  

ND 
Zaključna ekskurzija – Živalski vrt 

Radenci - Sikalozoo  
29. maj 2019  J, Brec, razredničarka Radenci 7,5 eur + 6 eur 

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 

Izdelki bazar 
16. november 2018  

Daniela Pernat, 

Tim 
OŠ Breg  

TD Pust – izdelava pustnih mask februar 2019  razredničarka OŠ Breg  

TD 
Izdelava dekoracije, scenskih 

pripomočkov – dan šole 
26. marec 2019  Tim, razredničarka OŠ Breg  

ŠD Jesenski kros  
18. . september 

2018 
 B. Komel, razredničarke 

Mestni stadion 

Ptuj 
 

ŠD Medgeneracijski pohod - Hajdoše 
29. september 

2018 
 T. Vindiš, razredničarka Hajdoše  

ŠD Zimski športni dan 
januar, februar 

2019 
 razredničarka Ptuj  

ŠD Pohod – Ptuj –Ptujska panorama  maj 2019  M. Grbavec Ptuj  

ŠD Športne igre junij 2019  razredničarka OŠ Breg  
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Razred 
Dan 

dejavn. 
Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 

Ocena stroška 

staršev 

3.a, b 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 2. oktober 2018  M. Kres, razredničarka Kino Ptuj 2,5 eur 

Pust – predstavitev pustnih mask 5. marec 2018  razredničarke OŠ Breg  

KD 
Gledališka predstava SNG Maribor – 

Čarovnica Hilry 
3. oktober 2018  M. Vodušek, razredničarka  SNG Maribor 5 eur + 5 eur 

KD Kino predstava v kinu Ptuj - Grinch 20. december 2018  D. Lončarič, razredničarka Kino Ptuj 3 eur 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25. april 2019  Tim, razredničarka OŠ Breg  

ND Naravni rezervat Ormoške lagune april 2019  
Vidovič, D. Bombek, 

razredničarka 
OŠ Breg 6 eur 

ND Poljska učna pot – ČŠOD Štrk 6. junij 2019  
I. Vidovič, D. Lončarič, 

zun. sodel. 
ČŠOD Štrk  

ND 
Zaključna ekskurzija – Živalski vrt 

Radenci - Sikalozoo  
29. maj 2019  J, Brec, razredničarka Radenci 7,5 eur + 6 eur 

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 

Izdelki bazar 
16. november 2018  

Daniela Pernat, 

Tim 
OŠ Breg  

TD Pust – izdelava pustnih mask februar 2019  razredničarka OŠ Breg  

TD 
Izdelava dekoracije, scenskih 

pripomočkov – dan šole 
26. marec 2019  Tim, razredničarka OŠ Breg  

ŠD Jesenski kros  18. september 2018  B. Komel, razredničarke 
Mestni stadion 

Ptuj 
 

ŠD Medgeneracijski pohod - Hajdoše 29. september 2018  T. Vindiš, razredničarka Hajdoše  

ŠD Pohod – Ptuj –Ptujska panorama  maj 2019  M. Grbavec Ptuj  

ŠD Kanuizem - ČŠOD Štrk 18. junij 2019  
I. Vidovič, D. Lončarič, 

zun. sodel. 
ČŠOD Štrk  

ŠD Plezanje - ČŠOD Štrk 19. junij 2019  
I. Vidovič, D. Lončarič, 

zun. sodel. 
ČŠOD Štrk  
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Razred Dan dejav. Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 
Ocena stroška 

staršev 

4. a, b 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 3.oktober 2018  M. Kres, razredničarki Kino Ptuj 2,5 eur 

Pustni torek – ples mask 5. marec 2019  razredniki OŠ Breg  

KD 
Ogled gledališke predstave SNG – Maribor 
»Od A do Ž« 

4. december  2018  M. Jeršič razredničarki  SNG Maribor 5 eur + 6 eur 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25.april.2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

ND Eko dan – drevo, papir november 2018  razredničarki OŠ Breg  

ND Šege, navade običaji 21. december 2018  razredničarki OŠ Breg  

ND 
Preprečevanje poškodb in prva pomoč – 
sodelovanje s šolskim dispanzerjem 

21. januar 2019  Šolski dispanzer, 
razredničarki 

Šolski dispanzer 
Ptuj 

 

TD Varnost v prometu  - Jumicar 11. oktober 2019   Razredničarki, Jumicar OŠ Breg  

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, Izdelava 
izdelkov za bazar 

16. november 2017  D. Pernat, tim, razredničarki OŠ Breg  

TD 
Izdelava scenskih pripomočkov, scene, 
dekoracije za Dan šole 26. marec 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

TD Prometna varnostna olimpijada 9. maj 2019  Razredničarki, PP Ptuj PP Ptuj  

ŠD Jesenski kros  18. september 2018  B. Komel, T. Vindiš, 
razredničarki 

Mestni stadion Ptuj, 
OŠ Breg 

 

ŠD 
Pohod – Medgeneracijsko sodelovanje - 
Hajdoše 29.september  2018  T. Vindiš, razredničarki Hajdoše  

ŠD Igre na snegu januar/februar 2019  razredničarki Ptuj  

ŠD Kolesarjenje 6. maj 2019  razredničarki OŠ Breg  

ŠD Ekskurzija - pohod  maj 2019  razredničarki 
Rim. nekropola 
Šempeter, Jama 
Pekel 

5 eur + , 10 eur  

  



LETNI DELOVNI NAČRT 2018/2019                                                                                     Osnovna šola Breg 

 24 

Razred Dan dejav. Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 
Ocena stroška 

staršev 

5.a,b 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 3.oktober 2018  M. Kres, razredničarki Kino Ptuj 2,5 eur 

Pustni torek – ples mask 5. marec 2019  razredničarki OŠ Breg  

KD 
Ogled gledališke predstave v SNG Maribor 
– »OD A DO Ž« 

4. december 2018  M. Jeršič, razredničarki SNG Maribor 5 eur + 6 eur 
 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25.april.2019  Tim,  razredničarki OŠ Breg  

ND Ogled botaničnega vrta – TAL 2000 21. september 2018  razredničarki Rače 6 eur -7 eur 

ND Dejavniki okolja september,  oktober 2018  razredničarki 
Kmetijsko 
posestvo 
Turnišče 

4 eur 

ND 
Piran – ogled akvarija in Pomorskega 
muzeja maj, junij  2019  razredničarki Piran 

vožnja z ladjico + 
vstopnina- 15 eur 

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, izdelki za 
bazar 16. november 2018  Tim, razredničarki OŠ Breg  

TD 
Izdelava scenskih pripomočkov, scene, 
dekoracije za Dan šole 

26. marec 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

TD Izdelek junij 2019  razredničarki OŠ Breg  

TD Usposabljanje za vožnjo s kolesom junij 2019  R.Prosenjak, razredničarki OŠ Breg  

ŠD Jesenski kros in športne igre 18. september 2018  
B. Komel, T. Vindiš, 
razredničarki 

Mestni stadion 
Ptuj, OŠ Breg  

ŠD 
Pohod – Medgeneracijsko sodelovanje - 
Hajdoše 29.september  2018  T. Vindiš, razredničarki Hajdoše  

ŠD Drsanje, pohod, smučanje januar/februar  
T. Vindiš, B. Komel, 
razredničarki 

Ledna dvorana 
MB, okolica šole, 
Pohorje 

vstopnina + 
prevoz 
karta + prevoz 

ŠD Kolesarjenje – kolesarski izpit junij 2019  R. Prosenjak, razredničarki 
okolica OŠ Breg 
Ptuj  

ŠD Plavanje maj, junij 2019  
učitelj plavanja, 
razredničarki Koper - Žusterna  
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Razred 
Dan 

dejav. 
Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 

Ocena stroška 

staršev 

6.a, b 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 3.oktober 2018  M. Kres, razrednika Kino Ptuj 2,5 eur 

Pustni torek – ples mask 5. marec 2019  razrednika OŠ Breg  

KD 
Ogled gledališke predstave v SNG 
Maribor – »Gledališče od Ž do 1« 

4. december 2018  M. Jeršič, razrednika SNG Maribor 
vstopnina + 
prevoz 
11 eur 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25.april 2019  Tim, razrednika OŠ Breg  

ND Opazovanje ptic maj 2019  DOPPS, razrednika Ormož 
vstopnina, 
prevoz 8,5 eur 

ND Zdravniški pregled november 2018  razrednika ZD Ptuj  

ND Zaključna ekskurzija - Prekmurje 12. junij 2019  razrednika Prekmurje 25 uer 

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, Izdelki 
za bazar  

16. november 2018  Tim, razrednika OŠ Breg  

TD Razstava Body worlds vital 
november, december 
2018 

 razrednika Ljubljana 
Vstopnina 8,5 
eur, prevoz 
(vlak) 

TD 
Izdelava scenskih pripomočkov, scene, 
dekoracije za Dan šole 

26. marec 2019  Tim, razrednika OŠ Breg  

TD Merjenje maj 2019  razrednika OŠ Breg  

ŠD Jesenski kros 18. september 2018  B. Komel, razrednika 
Mestni stadion 
Ptuj, OŠ Breg 

 

ŠD Pohod – Medgeneracijsko sodelovanje 29. september 2018  T. Vindiš, razrednika Hajdoše  

ŠD Drsanje, pohod, smučanje januar/februar 2019  T. Vindiš, razrednika 
Ledna dvorana MB, 
okolica šole, 
Pohorje 

vstopnina + 
prevoz +karta  

ŠD Pohod – planinska pot 11.maj  2019  B. Komel, razrednika Haloze prevoz 

ŠD Športne igre  junij 2018  T. Vindiš, razrednika Ptuj, OŠ Breg  
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Razred Dan dejav. Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 
Ocena stroška 

staršev 

7.a, b 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 3.oktober 2018  M. Kres, razredničarki Kino Ptuj 2,5 eur 

Pustni torek – ples mask 5. marec 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

KD 
Ogled gledališke predstave v 
SNG Maribor – »Gledališče od 
Ž do 1« 

4. december 2018  M. Jeršič, razredničarki SNG Maribor 
vstopnina + 
prevoz 
11 eur 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25.april 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

ND ČŠOD – Kranjska Gora 8. januar 2019  
A.l.Vučić, H. Mihelač, 
zunanji sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 

ND ČŠOD – Kranjska Gora 11. januar 2019  
A.l.Vučić, H. Mihelač, 
zunanji sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 

ND 
Zaključna ekskurzija – 
Sprehod po srednjeveškem 
Ptuju 

12. junij 2019  Vedute, razredničarki Ptuj 3 eur 

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 
Izdelki za bazar  

16. november 2018  Tim, razredničarki OŠ Breg  

TD 
Delavnice na Biotehniški šoli 
Ptuj 

  
Biotehniška šola Ptuj, 
razredničarki 

Ptuj vstopnina 

TD 
Izdelava scenskih 
pripomočkov, scene, 
dekoracije za Dan šole 

26. marec 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

TD ČŠOD – Kranjska Gora 9. januar 2019  
A.l.Vučić, H. Mihelač, 
zunanji sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 

ŠD Jesenski kros 18. september 2018  B. Komel, razredničarki 
Mestni stadion 
Ptuj, OŠ Breg 

 

ŠD 
Pohod – Medgeneracijsko 
sodelovanje 

29. september 2018  T. Vindiš, razredničarki Hajdoše  

ŠD Drsanje, pohod, smučanje januar/februar 2019  T. Vindiš, razredničarki 
Ledna dvorana 
MB, okolica 
šole, Pohorje 

vstopnina + 
prevoz + 
karta  

ŠD 
ČŠOD – Kranjska Gora 7. januar 2019 

 
A.l.Vučić, H. Mihelač, 
zunanji sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 
ČŠOD – Kranjska Gora 10. januar 2019 

ŠD Pohod – planinska pot 11.maj  2019  B. Komel, razredničarki Haloze prevoz 
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Razred Dan dejav. Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 
Ocena stroška 

staršev 

8.a 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 3.oktober 2018  M. Kres, razrednik Kino Ptuj 2,5 eur 

Pustni torek – ples mask 5. marec 2019  razrednik OŠ Breg  

KD 
Ogled gledališke predstave v SNG 
Maribor – »Gledališče od Ž do 1« 

4. december 
2018 

 M. Jeršič, razrednik SNG Maribor 
vstopnina + 
prevoz 
12 evr 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25.april 2019  Tim, razrednik OŠ Breg  

ND ČŠOD – Kranjska Gora 8. januar 2019  
O. Buček zunanji 
sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 

ND ČŠOD – Kranjska Gora 11. januar 2019  
O. Buček,  zunanji 
sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 

ND Zaključna ekskurzija 12. junij 2019  razrednik Štajersko območje  

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 
Izdelki za bazar  

16. november 
2018 

 Tim, razrednik OŠ Breg  

TD SŠC Ptuj marec 2019  SŠC Ptuj, razrednik Ptuj vstopnina 

TD 
Izdelava scenskih pripomočkov, 
scene, dekoracije za Dan šole 

26. marec 2019  Tim, razrednik OŠ Breg  

TD ČŠOD – Kranjska Gora 9. januar 2019  
O. Buček,  zunanji 
sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 

ŠD Jesenski kros 
18. september 
2018 

 B. Komel, razrednika 
Mestni stadion 
Ptuj, OŠ Breg 

 

ŠD 
Pohod – Medgeneracijsko 
sodelovanje 

29. september 
2018 

 T. Vindiš, razrednika Hajdoše  

ŠD Drsanje, pohod, smučanje 
januar/februar 
2019 

 T. Vindiš, razrednika 
Ledna dvorana 
MB, okolica šole, 
Pohorje 

vstopnina + 
prevoz + 
karta  

ŠD 
ČŠOD – Kranjska Gora 7. januar 2019 

 
O. Buček, zunanji 
sodelavci 

Krajnska Gora ponudba 
ČŠOD – Kranjska Gora 10. januar 2019 

ŠD Pohod – planinska pot 11.maj  2019  B. Komel, razrednika Haloze prevoz 
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Razred Dan dejav. Dejavnost Planirano Izvedeno Organizator Kraj 
Ocena stroška 

staršev 

9. a, b 

KD 
Kino dan v kinu Ptuj 3.oktober 2018  M. Kres, razredničarki Kino Ptuj 2,5 eur 

Pustni torek – ples mask 5. marec 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

KD 
Ogled gledališke predstave v SNG 
Maribor – »Gledališče od Ž do 1« 

4. december 
2018 

 M. Jeršič, razredničarki SNG Maribor 
vstopnina + 
prevoz 
12 € 

KD Dan šole – kulturna prireditev 25.april 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

ND Obisk inštituta Jožef Štefan   razredničarki Ljubljana  

ND Srečelov  april, maj 2019  razredničarki, učenci OŠ Breg  

ND 
Primorski svet – zaključna 
ekskurzija 

junij 2019  razredničarki Primorje prevoz, vstopnine 

TD 
Tradicionalni slovenski zajtrk, 
Izdelki za bazar  

16. november 
2018 

 Tim, razredničarki OŠ Breg  

TD 
Izdelava scenskih pripomočkov, 
scene, dekoracije za Dan šole 

26. marec 2019  Tim, razredničarki OŠ Breg  

TD Valeta, priprava programa, scene 6. junij 2019  razredničarki OŠ Breg  

TD Valeta (program, pospravljanje) 7. junij 2019  
razredničarki, starši, 
učenci 

OŠ Breg  

ŠD Jesenski kros 
18. september 
2018 

 B. Komel, razredničarki 
Mestni stadion 
Ptuj, OŠ Breg 

 

ŠD 
Pohod – Medgeneracijsko 
sodelovanje 

29. september 
2018 

 T. Vindiš, razredničarki Hajdoše  

ŠD Drsanje, pohod, smučanje 
januar/februar 
2019 

 T. Vindiš, razredničarki 
Ledna dvorana MB, 
okolica šole, 
Pohorje 

vstopnina + 
prevoz + 
karta  

ŠD Pohod – planinska pot 11.maj  2019  B. Komel, razredničarki Haloze prevoz 

ŠD Odbojka na mivki - plavanje junij 2019  razredničarki  Piran vstopnine, prevoz 
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2.5.3 ŠOLSKE EKSKURZIJE 

Učenci znanje pridobivajo tudi na ekskurzijah, ki so sestavni del pouka. O ekskurzijah se bodo učitelji posameznih 

predmetov dogovorili s starši na prvem roditeljskem sestanku. V sklopu programa bodo organizirane naslednje 

ekskurzije:  

 

Kdo? Kdaj? Kam? 

1.in 3. razred maj 2019 Živalski vrt Radenci  - SAKALUZOO 

4. razred maj 2019 Šempeter v Savinjski dolini, jama Pekel 

6. razred 12.junij 2019 Prekmurje 

7. razred 12.junij 2019 Sprehod po srednjeveškem Ptuju 

8. razred 12. junij 2019 Štajersko območje – zbiranje destinacij 

9. razred 12.junij 2019 Primorski svet – Spoznavanje primorja 

7., 8., 9. r  N2N 18. maj 2019 Avstrijska Štajerska – ogled gradu in žival. vrta Herberstein 

Kolektiv julij 2017 Strokovna ekskurzija 

 

2.5.4 TEČAJI 

- Plavalni tečaj v 3. razredu, 10.12. - 14.12. 2018, Terme Ptuj,  

- kolesarski izpit v 5. razredu, 

- nemščina za 1., 2. in 3. razred,  

- računalništvo od 1. do 6. razreda,  

- Učenje učenja, 5. razred 

 

2.5.5 DRUŽABNO ŽIVLJENJE V ŠOLI 

V okviru Šolske skupnosti, posameznih razrednih skupnosti in interesnih dejavnosti učenci s sodelavci organizirajo 

različne oblike kulturnega in družabnega življenja. Pogoj za organizacijo je priprava programa in dogovor z 

ravnateljem v sodelovanju z mentorji in razredniki. 

 

2.5.6 PROJEKTNO DELO 

Projektno delo je priljubljena oblika dela, kjer učenci dosegajo dobre rezultate, pozitivno pa vpliva tudi na klimo v 

šoli. V sklopu učnega programa pripravljajo učitelji tudi razredne projekte. 

 

 

2.5.7 PROJEKTI ŠOLE 

 

Naslov projekta Koordinator 

Izvajanje Vzgojnega načrta šole – akcijski načrt Jasna Brec, Maja Kres 

Izvajanje projekta Formativno spremljanje kot nadgradnja BUS Tim šole: Ivanka Mišmaš, J. Brec, B. Murko, A. 

Tikvič, M. Fakin, L. Florjančič, ZRSŠ 

Zdrava šola Tomaž Vindiš 

Šolski ekovrt Jelica Bračič Ilič 

Zdravi zobje (obiski medicinske sestre do 5. razreda) Zdravstveni dom Ptuj, razredničarke  

Šolski otroški parlament, Občinski otroški mestni svet Mateja Grbavac 

Evropa v šoli Romana Kiseljak, profesorice slovenščine 

Ločeno zbiranje gradiv in odpadkov (zabojniki za ločeno 

zbiranje, zbiralne akcije) 
Maja Kres 

Dvig ravni znanja za nadarjene 
Maja Kres, OŠ Kidričevo, OŠ Cirkovce, OŠ 

Hajdina, OŠ Breg 

Policist Leon svetuje (5. razred) Simona Kornik, Daniela Pernat 

Shema šolskega sadja in zelenjave in  mleka Daniela Pernat 

RaP – Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje Tomaž Vindiš 

Otroška varnostna olimpijada Policija, 4.r – Lea Florjančič, Ivanka Mišmaš 

Tradicionalni slovenski zajtrk D. Pernat 

Kompetence podjetnosti ZRSŠ  

Dan za strpnost in prijateljstvo – STOP OBREKOVANJU Jasna Brec 
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2.6  IZBIRNI PREDMETI (IP) 

Izbirni predmeti so tisti predmeti v devetletni OŠ, ki jih učenec izbere iz ponudbe šole za eno, dve ali tri 

leta od 7. razreda naprej. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s 

tem soglašajo njegovi starši.  

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in 

najmanj treh predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni potrebno izbrati 

predmetov iz obeh sklopov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z veljavnim programom, je lahko oproščen 

sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih 

ali le pri eni uri tedensko. Ravnatelj v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o 

oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v mesecu avgustu, 

starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. 

 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici 

oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v 

spričevalo se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«. Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi 

ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja. 
 

 Za šolsko leto 2018/19 so učenci in starši 7., 8. in 9. razredov izbrali naslednje obvezne izbirne 

predmete: 

 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
 

Poleg rednih predmetov po predmetniku, šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razredov 

in tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 4., 5., 6.,  7.  8. in 9. razreda .  

 

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec: 

- 1. razreda lahko izbere pouk prvega tujega jezika (TJA) v obsegu dveh ur tedensko 

- 4. , 5 in 6. razreda lahko izbere eno uro pouka neobveznih izbirnih predmetov oz. največ dve uri, če izbere tuj jezik 

kot neobvezni izbirni predmet. 

  - 7., 8. in 9. razreda lahko izbere dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov, če izbere tuj jezik kot neobvezni 

izbirni predmet.  

  

Zap. 

št. 
Predmet Oznaka Nosilec predmeta Razred Št. uč. 

1.  
Filozofija za otroke –  

Kritično mišljenje  
(IP-FIE) Bojana Murko 7. 23 

2.  Osnovni vbodi in tehnika vezenja  (IP-VEO) A. Letonja Vučić 7.  6 

3.  Urejanje besedil (IP-UBE) Tadej Trstenjak 7. 6 

4.  Šport za sprostitev  (IP-ŠSP) Branimir Komel 7. 24 

5.  Organizmi v naravi in umetnem okolju  (IP-ONA) Nina Sirk 7., 8. 8 

6.  Turistična vzgoja  (IP-TVZ) Bojana Murko 7., 8., 9. 10 

7.  Ansambelska igra (IP-ANS) Oliver Buček 7., 8., 9. 7 

8.  Filozofija za otroke – Etična raziskovanja (IP-FIE) Bojana Murko 8. 6 

9.  Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi  (IP-VES) A. Letonja Vučić 8. 12 

10.  Šport za zdravje  (IP-ŠZZ) Branimir Komel 8. 10 

11.  Angleško vezenje in rišelje vezenje  (IP-VEA) A. Letonja Vučić 9. 6 

12.  Filozofija za otroke – Jaz in drugi  (IP-FIJ) Bojana Murko 9. 15 

13.  Izbrani šport  (IP-IŠP) Branimir Komel 9. 8 

14.  Poskusi v kemiji (IP-POK) Jelica Bračič Ilič 8., 9. 28 

15.  Likovno snovanje III (IP-LS3) Romana Kiseljak 9. 16 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI NA OSNOVNI ŠOLI BREG 
 

1. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

 
Predmet/ 

oznaka 

Število 

učencev 

Število skupin Število ur 

tedensko 

Razred Nosilec  

Angleščina  N1A 41 2 4 1. Monika Petrovič  

Skupaj 41 2 4   

 

 
2. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

 
Predmet/ 

oznaka 

Število 

učencev 

Število skupin Število ur 

tedensko 

Razred Nosilec  

Nemščina N2N 33 2 4 4. Mateja Sagadin 

5. in 6. Mateja Sagadin 

Šport NŠP 51 2 2 4.a, b in 5. a Tomaž Vindiš 

5. b in 6. a, b Branimir Komel 

Skupaj 84 4 6   

 

 

3. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

 

 
Predmet/ 

oznaka 

Število 

učencev 
Število skupin 

Število ur 

tedensko 
Razred Nosilec  

Nemščina  N2N 57 3 6 

7.  A. Letonja Vučić 

8. Mateja Sagadin 

9.  Mija  Jeršič 

Skupaj 57 3 6   

 

 
Nemški jezik kot neobvezni izbirni predmet (N2N) 
Učencem se je za šolsko leto 2018/2019 v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu ponudil drugi tuj jezik-  nemščina kot neobvezni 

izbirni predmet. 

 
 

2.7 NAČIN PREVERJANJA ZNANJA  

2.7.1 PREVERJANJE 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih 

načrtov. Preverjanje ni namenjeno ocenjevanju znanja. Učitelj preverja znanje pred, med in ob koncu obravnave novih 

vsebin iz učnih načrtov. 

2.7.2 OCENJEVANJE 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje oziroma standarde znanja. 

Opravi se po obravnavi novih vsebin iz učnih načrtov, in sicer po preverjanju znanja.  

V 1. in 2. razredu se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. do 9. razreda s številčnimi ocenami 

(Sprememba ZOsn, julij 2013). Z opisnimi ocenami se z besedami izrazi, kako učenec napreduje glede na opredeljene 

cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih. S številčnimi ocenami se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. 

Ocena ena je negativna ocena, druge ocene so pozitivne. 

 

Javnost ocenjevanja in obveščanja zagotavlja seznanitev učencev in staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev. Učitelji morajo na začetku šolskega leta predstaviti učencem in staršem 

cilje in standarde znanja, opredeljene v učnem načrtu, za posamezno ocenjevalno obdobje, in predstaviti kriterije 

ocenjevanja. Javnost ocenjevanja se zagotavlja z določitvijo načina in rokov ocenjevanja in z ocenjevanjem pred 

učenci, s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih (govorilne ure, roditeljski sestanki) in tako, 
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da se učencem in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge izdelke.  

 

Učitelji sprotno preverjajo znanje učencev pri posameznih predmetih (ustno, pisno) in vodijo evidenco o učenčevem 

sodelovanju in znanju, vendar se rezultati ne smejo pretvoriti v oceno. 

Postopki za preverjanje znanja so skupinski in individualni. Znanje učenca se ocenjuje na podlagi ustnih odgovorov, 

pisnih, likovnih, tehničnih in drugih izdelkov, projektnega dela, nastopov učencev in druge dejavnosti. 

 

Pisno ocenjevanje mora biti napovedano vsaj pet delovnih dni pred izvedbo in zabeleženo v razpredelnici pisnega 

preverjanja. V enem tednu lahko pišejo učenci največ dve pisni nalogi za oceno in največ eno na dan. V primeru, da 

je pri skupinskem ocenjevanju na podlagi pisnega izdelka več kot tretjina učencev oddelka ocenjena negativno, se 

ocenjevanje ponovi. V tem primeru je možno pisati v enem tednu tri pisna preverjanja, vendar ne smejo biti tri dni 

zaporedoma. Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati skupaj z učenci 

ter o tem obvestiti razrednika in ravnatelja. Ocene se vpišejo po drugem ocenjevanju, upošteva se boljša ocena. 

Učencem, ki so bili ocenjeni samo enkrat, se upošteva dosežena ocena. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco 

učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen če gre za ponovitev ocenjevanja.  

 

Pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učitelj učenčevo znanje oceni takoj, učenca seznani z oceno in oceno 

vpiše v ustrezno dokumentacijo. Pri ocenjevanju pisnih izdelkov učitelj izdelke oceni najkasneje v sedmih delovnih 

dneh, oceno vpiše v redovalnico in učencu izroči ocenjen pisni izdelek in s tem omogoči učencem in staršem vpogled 

v pisne in druge izdelke. 

Znanje učenca se pri vsakem predmetu ocenjuje skozi vse obdobje. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom 

določeni dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer vse ocene ne smejo biti 

pridobljene na osnovi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, 

se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu. Zaključno oceno iz predmeta učitelj oblikuje ob koncu pouka 

v šolskem letu. Če se starši ne strinjajo z zaključno oceno, lahko v roku treh dni po prejemu spričevala vložijo pri 

ravnatelju obrazložen pisni ugovor. 

 

Učenci v prvem in drugem VIO praviloma napredujejo v višji razred. Razred ponavljajo v izjemnih primerih (bolezen 

...). V prvem VIO učenec ponavlja razred v soglasju s starši na osnovi pisne obrazložitve razrednika; v drugem VIO 

lahko ponavlja tudi brez soglasja staršev, če ima negativne ocene. Učenec, ki je v 7. in 8. razredu negativno ocenjen 

iz več kot dveh predmetov, razred ponavlja. Če pa je učenec v 7. in 8. razredu negativno ocenjen iz enega ali dveh 

predmetov, lahko opravlja popravni izpit. Če popravnih izpitov v spomladanskem in jesenskem roku ne opravi, razred 

ponavlja. Učenec 9. razreda lahko opravlja popravne izpite iz več predmetov, iz katerih je ob koncu pouka v šolskem 

letu negativno ocenjen. Če učenec izpitov ne opravi uspešno, lahko ponavlja 9. razred. 

 

Učenec, ki dosega nadpovprečne rezultate v učenju, lahko na predlog staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe 

prej kot v devetih letih konča osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolni osnovnošolsko obveznost. O hitrejšem 

napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši. 

 

2.7.3 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

Ob koncu drugega in tretjega VIO se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Dosežki NPZ so 

šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju učencev. Šola o dosežkih učenca in starše 

ob koncu pouka obvesti z obvestilom.  

NPZ je za učence v 6. in  9. razredu obvezno (Sprememba ZOsn). Traja predvidoma 60 minut. Na isti dan opravljajo 

učenci preverjanje le iz enega predmeta. Ob zaključku drugega VIO, v 6. razredu, se preverja znanje iz maternega 

jezika, matematike in tujega jezika. V 9. razredu se obvezno preverja znanje iz maternega jezika, matematike in 

tretjega 

predmeta. Ministrstvo je s sklepom v mesecu septembru 2018 določilo, da je za OŠ Breg tretji predmet državljanska 

vzgoja in etika . NPZ se izvaja samo v rednem roku. 

 

 

 

   

datum 6. razred 9. razred 

 redni rok redni rok 

7. 5. 2019 slovenščina  slovenščina 

9. 5. 2019 matematika matematika 

13. 5. 2019 angleščina državljanska vzgoja in etika 
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2.8  POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Ustne pohvale podeljuje razrednik ali mentor za prizadevnost pri enkratni ali 

kratkotrajni dejavnosti. Če gre za dejavnost, ki traja celotno šolsko leto, dobi učenec ali skupina učencev pisno pohvalo. 

Pisne pohvale se podeljujejo za: 

- prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole; 

- bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim letom; 

- doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in 

delovanja; 

- posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole; 

- nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo; 

- aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole. 

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Skupinske pohvale podeljuje ravnatelj. 

 

Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oz. dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno 

prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. Priznanja se izrekajo za: 

- večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu; 

- doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za področje celotne 

države; 

- večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri določenih interesnih in drugih dejavnostih; 

- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. 

Učenci, ki dobijo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade določi ravnatelj v sodelovanju z učitelji ali mentorji. 

Praviloma so nagrade knjižne ali v obliki učnih pripomočkov. Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku 

šolskega leta na slavnosten način. 

2.9  POSEBEN STATUS UČENCA 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) 

in Pravil o določitvi statusa učenca kot perspektivnega ali vrhunskega športnika in perspektivnega ali vrhunskega 

mladega umetnika starši do 30. septembra razredniku oddajo vlogo za pridobitev statusa, ki jo izpolnijo starši oz. 

skrbniki in trenerji oz. mentorji ter priložijo zahtevana potrdila. Vloge preveri komisija za določitev statusa športnika 

oz. umetnika, ter predlaga ravnatelju šole, da odloči o  dodelitvi statusu učenca s sklepom.  

Status velja eno leto in obvezuje tako šolo kot učenca. Če učenec ne spoštuje dogovora, se mu status odvzame. O 

pritožbah odloča ravnatelj oz. pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik Sveta zavoda. Odločitev pritožbene 

komisije je dokončna. 

Razrednik pripravi dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti v osmih dneh po dodelitvi statusa; veljati začne, ko ga 

podpiše vsaj eden od staršev in ravnatelj. Če učenec po svoji krivdi ne upošteva dogovorjenih obveznosti, mu lahko 

šola status odvzame. 
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3 PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA ŠOLE 

3.1  KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta. Pouk v šolskem letu se je pričel 3.septembra, traja 38 tednov po 5 

dni v tednu, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu 

šole. Ura pouka traja praviloma 45 minut, v OPB 50 minut. Med urami morajo biti vsaj 5-minutni odmori razen pri 

fleksibilnem predmetniku, kjer so ure lahko strnjene (90 minut), najmanj enkrat dnevno pa mora biti odmor dolg od 

15 do 30 minut. 

 

Datum Vsebina Opomba 

3. 9. 2018 1. šolski dan – začetek pouka PON 

29. 9. 2018  
pouk, nadomeščanje pouka prostega dne  

(24. 12. 2018) 
SOB 

3. 10. 2018 svetovni dan otroka SRE 

5. 10. 2018 svetovni dan učiteljev PET 

29. 10.–2. 11. 2018 JESENSKE POČITNICE  (29. 10.–2. 11. 2018) PON–PET 

31. 10. 2018 dan reformacije SRE – praznik 

1. 11. 2018 dan spomina na mrtve ČET – praznik 

16. 11. 2018 tradicionalni slovenski zajtrk PET 

6./7. 12. 2018 bazar, predpraznična prireditev ČET/PET 

21. 12. 2018 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti PET 

24. 12. 2018 
pouka prost dan, nadomeščanje v soboto,  

29. 9. 2018 
PON 

25. 12. 2018 božič TOR – praznik  

26. 12. 2018 dan samostojnosti in enotnosti SRE – praznik 

24. 12.–2. 1. 2019 NOVOLETNE POČITNICE (24. 12.–2. 1. 2019) PON–TOR 

1. 1. in  2. 1. 2019 novo leto TOR, SRE – praznik 

31. 1. 2019 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA ODOBJA ČET 

2. 2. 2019 pouk, nadomeščanje v skladu s pravilnikom o šol. koled. SOB 

7. 2. 2019 pouk in proslava pred slov. kulturnim praznikom ČET 

8. 2. 2019 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik PET – praznik 

15., 16. 2. 2019 informativna dneva za vpis v srednje šole PET, SOB 

5. 3. 2019 pustni torek            TOR 

18. 2.–22. 2. 2019 ZIMSKE POČITNICE (18. 2.–22. 2. 2019) PON–PET 

Sredina marca srečanje nadarjenih učencev – OŠ Kidričevo SOB 

22. 4. 2019 velikonočni ponedeljek PON 

25. 4. 2019 DAN ŠOLE ČET 

27. 4. 2019 dan upora proti okupatorju SOB 

27. 4.–2. 5. 2019 PRVOMAJSKE POČITNICE (27. 4.–3. 5. 2019) SOB–PET 

1. 5. 2019 praznik dela SRE – praznik 

2. 5. 2019 praznik dela ČET – praznik 

3. 5. 2019 
pouka prost dan, nadomeščanje v soboto,  

11. 5. 2019 
PET 

11. 5. 2019 pouk, nadomeščanje pouka prostega dne (3. 5. 2019) SOB 

14. 6. 2019 ZAKLJUČEK POUKA   9. razred PET 

24. 6. 2019 ZAKLJUČEK POUKA   1.–8. razred, proslava PON 

25. 6. 2019 dan državnosti TOR – praznik 

26. 6.–31. 8. 2019 POLETNE POČITNICE (26. 6.–31. 8. 2019) SRE–SOB 
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3.1.1 OCENJEVALNA OBDOBJA 

Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji: 

a) 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra do 31. januarja, 

b) 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 15. junija za učence 9. razredov 

        od 1. februarja do 24. junija za učence ostalih razredov. 

3.1.2 OCENJEVALNE KONFERENCE 

Obdobje Stopnja Datum 

1. ocenjevalno obdobje 
od 1. do 5. razreda torek, 29. 1. 2019 

od 6. do 9. razreda torek, 29. 1. 2019 

2. ocenjevalno obdobje 

              9. razred torek, 11. 6. 2019 

od 1. do 5. razreda četrtek, 20. 6. 2019 

od 6. do 8. razreda četrtek, 20. 6. 2019 

Zaključna pedagoška 

konferenca 
od 1. do 9. razreda petek, 28. 6. 2019 

3.1.3 POČITNICE PO ŠOLSKEM KOLEDARJU VKLJUČNO S PRAZNIKI 

Počitnice Čas trajanja 

jesenske od 29. oktobra  do  2.novembra. 2018 

novoletne od 24.decembra  do  2. januarja. 2019 

zimske  od 18. februarja do  22. februarja  2019 

prvomajske od 27. aprila do  3. maja  2019 

letne  od 26. junija do  31. avgusta  2018 
 

3.1.4 POPRAVNI IZPITI  

- Za učence 7. in 8. razreda (največ dva negativno ocenjena predmeta) se opravljajo največ dvakrat v šolskem 

letu; 

- za učence 9. razreda (lahko tudi več kot dva negativno ocenjena predmeta) se lahko opravljajo popravni 

izpiti do konca naslednjega šolskega leta (najmanj štirje izpitni roki) ali razred ponavljajo.  

a) Spomladanski rok poteka: 

- od 17. junija do vključno 1.julija  2019 za učence 9. razreda, 

- od 26. junija do vključno 9. julija 2019 za učence ostalih razredov. 

b) Jesenski  rok se izvaja: 

-  od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019. 
 

3.1.5 RAZPORED UR NA ŠOLI  

Ura 

pouka 
Začetek Konec Odmor Opomba 

0. 7.30 8.15 8.15–8.20  

1. 8.20 9.05   

2. 9.10 9.55   

ODMOR 9.55 10.20 malica 1. – 9. raz.  

3. 10.20 11.05   

4. 11.10 11.55   

5. 12.00 12.45   

6. 12.50 13.35 kosilo 15 min  

7. 13.50 14.35   

Učenci, ki imajo dve uri izbirnega predmeta, se z učiteljem predmeta dogovorijo o odmoru za kosilo (praviloma ob 

13,35 uri).  
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3.2  STROKOVNI DELAVCI, KI POUČUJEJO NA ŠOLI 

Raz. Št. učencev Učitelji Učni predmet Učilnica 

Govorilne ure  SK M Ž (vzgojitelj) 

1. a 20 10 10 Brigita Kopajnik, 

Jasna Brec 

razredna učiteljica, 

razredna učiteljica 

BU12 

1. b 21 11 10 Mojca Vodušek,  

Aleš Dajčman 

razredna učiteljica, 

vzgojitelj 

BU11 

 

OPB I 

OPB Ia 
35 19 16 

Brigita Peršoh Bezjak, 

Aleš Dajčman, 

vzgojiteljica, 

vzgojitelj 

BU12 

BU11 

2. a 22 9 13 Mateja Grbavac razredna učiteljica BU13 

OPB II 20 8 12 Mateja Sagadin OPB BU 13 

3. a 22 11 11 Ivanka Vidovič razredna učiteljica BU15 

3. b 21 10 11 Dragica Lončarič razredna učiteljica BU14 

OPB III 43 21 22 Monika Petrovič OPB, razredna učiteljica BU 14 

4. a 15 6 9 Lea Florjančič razredna učiteljica AU22 

4. b 13 7 6 Ivanka Mišmaš razredna učiteljica AU23 

5. a 15 9 6 Simona Kornik razredna učiteljica AU24 

5. b 17 8 9 Daniela Pernat razredna učiteljica, GOS AU21 

OPB IV 27 16 11 Roman Prosenjak TIT, OPB, JV1 AU06, AU23 

6. a 16 8 8 Andreja Roškar Kop MAT AU13 

6. b 15 9 6 Tomaž Vindiš ŠPO, NŠP TEL 

7. a 21 14 7 Andreja Letonja Vučić TJA, N2N, VEO, VEA, VES BU04 

7. b 20 12 8 Helga Mihelač SLJ AU05 

8. a 24 10 14 Oliver Buček GUM, NRA AU12 

9. a 16 9 7 Mija Jeršič TJA, N2N BU03 

9. b 15 8 7 Petra Lešnik MAT, FIZ BU02 
 

   Bojana Murko ZGO, FIJ, FIE, TVZ, DKE, OPB, JV AK14 

    Romana Kiseljak LUM, LS2 zbornica 

    Branimir Komel ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP TEL 

    Melanija Zavec SLJ, DKE BU03, zborn. 

    Sagadin Uroš OPZ, MPZ, GUM, OPB, JV zbornica 

    Mateja Sagadin N2N, teč. NEM, OPB, JV zbornica 

    Petrovič Monika N1A, OPB, GUM zbornica 

    Tikvič Anja SLJ, TJA, knjižnica AKNJ 

    Trstenjak Tadej GEO, BIO, UBE AU14 

    Nina Sirk NAR,  BU01 

    Jerica Bračič Ilič KEM zbornica 

    Aljoša Ozmec učna pomoč zbornica 

    Maja Kres pedag., svetov del.,  AK22 

    Tanja Nikolovski spec. pedagoginja AK24 

    Monika Borovič logopedinja AK24 

    Dragica Emeršič spec. pedagoginja AK24 

    Urša Kac prva zaposlitev, učiteljica SLJ zbornica 

SKUPAJ 293 151 142    



LETNI DELOVNI NAČRT 2018/2019                           Osnovna šola Breg 

 37 

3.2.1 KADROVSKI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 

V skladu z zahtevami Zakona o izvrševanju proračuna RS in sklenjenega dogovora s sindikati o 

številu zaposlenih v javnem sektorju smo izdelali Kadrovski načrt za leto 2018/2019 skladno z 

navodili MIZŠ.  

Vir financiranja 

Število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

2018 

Ocenjeno število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

2019 

1. Državni proračun 38,18 39,96 

2. Proračun občin 1 1 

3. ZZZS in ZPIZ     

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 
 0,5   

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu     

6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe 

(npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) 
    

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 1,3 1,64 

8. Sredstva za financiranje javnih del  0 

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja 

financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih 

raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in 

specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in 

zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na 

raziskovalnih projektih 

    

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke) 40,98 42,60 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 39,18 40,96 

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 1,80 1,64 

 

Obrazložitev kadrovskega načrta: 
OŠ Breg ima v šolskem letu 2018/2019 16 oddelkov z 293 učenci in 3,44 oddelka podaljšanega bivanja. 

Vse zaposlitve so v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest s strani MIZŠ, ki za šolsko leto 

2018/2019 po predlogu za sistemizacijo znaša 39,96 delovnih mest, ob sofinanciranju stroškov dela MO 

Ptuj in iz lastnih virov imamo zaposlena še 2,64 delavca, torej skupno teoretično 42,60 delovnih mest. Iz 

lastnih sredstev financiramo zaposlitev enega kuharja in razliko do polne zaposlitve kuharja, ki je 

financiran s strani MIZŠ za šolske malice, ter v letu 2018 še pomoč v kuhinji v obsegu 0,25DM. 

Odsotnosti ene delavke v letu 2018 v šol. letu 2018/2019 nadomeščamo z nadomestno zaposlitvijo.  

V šolskem letu 2018/2019 šola izvajala prvi tuj jezik v 2. in 3. razredu v okviru rednega predmetnika ter 

neobvezne izbirne predmete v1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.  To pa hkrati pomeni povečanje ur pouka in 

dodatne sistemizirane ure in financirane s strani MIZŠ. Posledično to pomeni povečan obseg sistemiziranih 

zaposlitev (predvidoma za 1,2 delovnega mesta). Hkrati imamo zaposlenega delavca v obsegu 0,5 DM na 

poskusnem triletnem projektu v okviru RaP, sklopa Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje 

ter sistemiziranih dodatnih 10 ur interesnih dejavnosti v sklopu poskusa RAP. 
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3.3  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šola organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem, sodeluje z učitelji 

in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega 

dela in vodi poklicno orientacijo. Pri poklicni orientaciji sodeluje z zunanjimi institucijami in starši. Učence v 8. in 9. 

razredu usmerja k sistematičnemu sprejemanju odločitev preko poznavanja samega sebe in svojih potencialov ob 

obsežnih informacijah o možnostih izobraževanja.  

Svetovalna služba seznanja starše s postopki usmerjanja in sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih 

programov za otroke s posebnimi potrebami. Sodeluje tudi v fazi evidentiranja, identifikacije in evalvacije dela z 

nadarjenimi učenci in pomaga pripraviti letni akcijski program dela z nadarjenimi učenci. 

Vodi komisijo za subvencionirano prehrano, subvencioniranje letne šole v naravi, pomaga oz. svetuje pri socialnih 

stiskah. Starše in učence po potrebi usmerja v zunanje institucije in organizira učno pomoč tudi na domu. 

Mobilna pedagoginja izvaja specialno pedagoško pomoč učencem z odločbami in učencem z izrazitimi razvojnimi 

težavami.  

Svetovalna služba pomaga učencem, ko se srečujejo z različnimi težavami v zvezi z učenjem, odraščanjem, 

vključevanjem v kolektiv, iskanjem mesta med vrstniki, vključevanjem v okolje, poznavanjem sebe in drugih. V takih 

primerih se poveže tudi s starši in po potrebi z zunanjimi institucijami. 

3.4  ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem in delavcem šole. Izposoja gradiva je brezplačna. Uporabnik knjižnice 

si lahko izposodi naenkrat največ 4 knjige (1. razred 2 knjigi). Rok izposoje je 14 dni. Poškodovano ali izgubljeno 

knjigo nadomesti z drugo oz. plača nakup nove. Obratovalni čas in čas izposoje je objavljen na vratih knjižnice in na 

oglasni deski šole. Knjižnico vodi knjižničarka Anja Tikvič,. 

3.5  UČBENIŠKI SKLAD 

Učenci od 1. do 9. razreda si lahko v šoli izposodijo komplet učbenikov, ki jih bodo potrebovali pri pouku. Posameznih 

učbenikov šola ne izposoja. Učbenike učenci vrnejo ob koncu šolskega leta. Za vsak izgubljen ali uničen učbenik 

učenec plača odškodnino.  

Naročilnice učenci dobijo v mesecu juniju in jih morajo oddati v določenem roku. Obrabnino za učbenike plača 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.  

3.6  PRIREDITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI 

Datum Vsebina Vodje tima 

30. november Prižig luči Mateja Sagadin, Uroš Sagadin 

6. december. 2018 
Božično-novoletna prireditev z 

bazarjem za starše in goste 

Andreja Letonja Vučić, Simona Kornik, 

Helga Mihelač, Brigita Kopajnik, Ivanka 

Vidovič, Romana Kiseljak, Urša Kac 

17. december 2018 
»Pravljični december« Ptujska 

pravljica 

Mateja Sagadin, Uroš Sagadin, Monika 

Petrovič 

december 2018 
DU Turnišče – Breg – prednovoletna 

prireditev 

Uroš Sagadin, Mateja Sagadin, Monika 

Petrovič, Brigita Peršoh Bezjak 

21.december 2018 
Prireditev ob zaključku koledarskega 

leta 

Daniela Pernat, Brigita Peršoh Bezjak, 

Branimir Komel 

7.februar.  2019 Prireditev ob kulturnem prazniku 
Lea Florjančič, Roman Prosenjak, Tadej 

Trstenjak (nadomeščanje), Ivanka Mišmaš 

marec 2019 DU Turnišče – Breg – Dan žena 
Uroš Sagadin, Mateja Sagadin, Monika 

Petrovič, Brigita Peršoh Bezjak 

5. marec 2019 Pustna predstavitev Bračič Ilič Jelica, Monika Petrovič, Jasna Brec 

25. april 2019 Dan šole – prireditev za starše in goste 

Jasna Brec, Daniela Pernat, Ivanka Vidovič, 

Romana Kiseljak, Urša Kac, Nina Sirk, Aleš 

Dajčman, Tomaž Vindiš, U. Sagadin 

maj 2019 
Srečanje starejših občanov MČ 

Turnišče, MČ Breg 

Uroš Sagadin, Mateja Sagadin, Monika 

Petrovič, Brigita Peršoh Bezjak 

11. maj 2019 Evropska vas - podjetništvo 
Mateja Grbavac, Mojca Vodušek, Dragica 

Lončarič 

7. junij 2019 Valeta Mija Jeršič, Petra Lešnik 

junij 2019 Dan mlade ustvarjalnosti 

Helga Mihelač, Ivanka Vidovič, Romana 

Kiseljak, Anja Tikvič (nadomeščanje), Maja 

Kres, Milan Fakin 
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24. junij 2019 

Prireditev ob koncu šolskega leta, 

Proslava pred dnevom državnosti, 

Razdelitev spričeval in obvestil 

Bojana Murko, Melanija Zavec, A.R. Kop,  

Oliver Buček 

 

3.7  POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 

Zavodi, ustanove, organizacije Cilji 

Center interesnih dejavnosti otroški parlament, »prostočasne« dejavnosti za učence 

Center za socialno delo Ptuj 
strokovno sodelovanje pri reševanju družinskih težav, 

predavanja za starše 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti izvajanje šole v naravi, taborov 

Dijaški dom Ptuj strokovno sodelovanje  

Dom upokojencev Ptuj delavnice učencev in varovancev 

Društva upokojencev 
medgeneracijsko sodelovanje na likovnem, literarnem, 

kulturnem in športnem področju 

Fakultete študentska praksa, sodelovanje, strokovno sodelovanje 

Glasbene šole prireditve, vpisi 

Gledališča ogled gledaliških, baletnih in opernih predstav 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
knjižnična vzgoja, izposoja knjig, spodbujanje branja, 

družinsko branje 

Mestna občina Ptuj 

ustanovitelj, financiranje, sodelovanje v občinskih 

dejavnostih, SVCP, LAS za boj proti zasvojenosti z 

drogami… 

Občina Hajdina strokovno sodelovanje za del skupnega šolskega okoliša 

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport 

(MIZŠ) 

financiranje, strokovno sodelovanje,  

Muzeji ogledi, vzgoja 

Osnovne šole strokovno sodelovanje, dopolnjevanje učiteljeve učne obveze 

Vrtec Ptuj strokovno sodelovanje 

Policijska postaja Ptuj 
preventivno delo na področju prometne in druge varnosti z 

učenci in starši 

Svet za prev. in vzg. v cest. prom. MO Ptuj varnost v cestnem prometu 

Republiški izpitni center - RIC nacionalni preizkusi znanja 

Zavod za zaposlovanje, Urad za delo Ptuj, CIPS 
nove in nadomestne zaposlitve, program javnih del, poklicno 

svetovanje 

Srednje šole poklicno svetovanje, vpis učencev, dijaška praksa, projekti 

Športni klubi tekmovanja učencev, zunanji mentorji 

Šola za ravnatelje izobraževanje in projekti 

Ustanove za nadaljnje izpopolnjevanje nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

Zavod RS za šolstvo - ZRSŠ strokovna pomoč, izobraževanje, svetovanje 

Zavod za šport Ptuj 
športna tekmovanja, uporaba športnih objektov, projekt Zdrav 

življenjski slog 

Zdravstveni dom Ptuj 
preventivni zdravstveni in zobozdravstveni pregledi, 

preventivne učne ure z učenci, predavanja za starše 

Znanstveno raziskovalni center Bistra raziskovalne naloge 

Zunanji strokovnjaki predavanja za starše, učitelje in učence 

Gasilsko društvo Ptuj, Turnišče požarna varnost 

Druga društva, organizacije, zavodi in klubi dopolnjevanje in razširjanje dela naše dejavnosti 

 

3.8   SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA ŠOLSTVO, OE MARIBOR 

 

Osnovna šola Breg sodeluje z ZRSŠ na raznih pedagoških področjih v okviru mreže osnovnih šol, 

v tem šolskem letu pa še zlasti pri izvajanju poskusa RaP ter je hkrati koristnik različnih svetovalnih storitev 

s področja  zagotavljanja kvalitetnejšega vzgojno-izobraževalnega procesa.   
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3.9  PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

3.9.1 RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

(praviloma prvi ali drugi četrtek v mesecu) 

 
Datumi v 1. polletju Datumi v 2. polletju 

13. september 2018 7. februar 2019 

4. oktober 2018 7. marec 2019 

8. november 2018 4. april 2019 

13. december 2018 9. maj 2019 

10.  januar 2019 6. junij 2019 

3.9.2 TEME RODITELJSKIH SESTANKOV   

 

Razred  Tema Predavatelj Datum 

1. a, b Uvodne informacije  Milan Fakin, Maja Kres 3. september 2018 

Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, B. Kopajnik, M. 

Vodušek, J. Brec, A. Dajčman 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4. april 2019 

 

2. a 

Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, 

Mateja Grbavac 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4. april 2019 

3. a, b Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, Ivanka Vidovič,  

Dragica Lončarič 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Nadarjeni učenci  Maja Kres 7. februar  2019 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4. april 2019 

4. a, b Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, Lea Florjančič, 

Ivanka Mišmaš 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4. april 2019 

Učenje učenja za starše Maja Kres 9. maj 2019 

5. a, b Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost   

Milan Fakin, Simona Kornik, 

Daniela Pernat 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4.april 2019 

6. a, b Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, A. Roškar Kop, 

Tomaž Vindiš 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4.april 2019 

7.a, b  Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, A. Letonja Vučić, 

Helga Mihelač 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4.april 2019 

8. a Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, Oliver Buček 13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Karierna orientacija  Maja Kres 4.marec 2019 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4.april 2019 

9. a, b Predstavitev programa življenja na šoli,  

LDN, kriteriji ocenjevanja, prometna varnost  

Milan Fakin, Mija Jeršič, 

Petra Lešnik 

13. september 2018 

Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet 8. november 2018 

Karierna orientacija  Maja Kres 13. december 2018 

Čustvene stiske otrok Miran Babič 4.april 2019 
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3.9.3 SKUPNA PREDAVANJA ZA VSE STARŠE IN STROKOVNE DELAVCE 

 

Št. Tema Predavatelj  Datum 

1.  Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet  8. november 2018 

2.  Čustvene stiske otrok Miran Babič  4.april 2019 
 

3.10   PROGRAM PREDAVANJ IN DELAVNIC ZA UČENCE 

 
Razred Tema Predavatelj Datum 

5.a, b Učenje učenja Maja Kres september - januar 
1.a, b Prometna varnost, varne poti Igor Levstik 21.september 2019 
4. -  9. Nadarjeni - delavnice, ogledi Maja Kres , mentorji po dogovoru 

9.a, 9.b Ljubezen in spolnost Projekt ljubezen in spolnost – mladinske 

delavnice 
december 2018 

6.a Spletno ustrahovanje in 

spletna etika 

izobrazevanja@safe.si 9. 10. 2018 

8.a Sem pametnejši od 

mobilnega telefona 

izobrazevanja@safe.si 9. 10. 2018 

8.b 

3.a Ne bodi ovčka na internetu izobrazevanja@safe.si 9. 10. 2018 

3.b 
5. –  9. Delavnice za nadarjene učence OŠ Breg, Cirkovce, Kidričevo, Kuzma, 

Hajdina 
sredina marca 2019 

6. -  9. 

9.ab 
Poklicna orientacija – pogovor 

Ogledi poklicev 
Maja Kres nadomeščanja,RU 

delodajalci – dog. 

5.- 9. Socialne igre, duševno zdravje Razredniki, Maja Kres Nadomeščanje, RU 

9. Mladinske delavnice o 

spolnosti 

Instruktorji MD Po dogovoru 

 

3.11  ZA STROKOVNE DELAVCE   

 
Št. Tema Predavatelj KJE Datum 

1.  Na polno … v 2018/2019 Branko Žunec OŠ Kidričevo 29.8.2018 

2.  Varna in odgovorna uporaba spleta Ekipa Varni internet OŠ Breg 8. november 2018 

3.  Čustvene stiske otrok Miran Babič OŠ Breg 4.april 2019 
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3. 11 PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO 

PODALJŠANO BIVANJE  
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v brezplačne oddelke podaljšanega bivanja do 16.05 ure. Učence 1. 

razreda morajo v šolo in iz nje spremljati starši ali skrbniki. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko 

učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja učencu predčasno dovoli odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena 

učencem prvega in drugega triletja.  

V tem času se prepletajo različne dejavnosti: 

Prehrana 

Kosilo in popoldanska malica. Učenci si ob prehranjevanju pridobivajo higienske navade in spoznavajo njihov pomen 

(umivanje rok pred obrokom, čiščenje zob po obroku), se seznanijo z bontonom pri jedi ter spoznavajo različne jedi 

in pomen zdrave prehrane za človekov razvoj. 

Sprostitvena dejavnost 

Ta dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Učenci zadovoljujejo svoje 

potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri ter doživijo sprostitev in oddih kot nujni element zdravega načina 

življenja. 

Samostojno učenje 

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo 

učno snov, se učijo nuditi učno pomoč ali jo poiskati, se učijo sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijati 

svoje sposobnosti za delo v skupini, se učijo ocenjevati svoje delo, posredovati rezultate, razumeti napake in jih 

popraviti. 

Ustvarjalno preživljanje prostega časa 

je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu in sprostitvi, v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učenci razvijajo 

ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih, se soočajo z rezultati osebnega in skupnega 

dela ter jih v obliki predstavitev in razstav prikažejo tudi drugim. 

 

JUTRANJE VARSTVO 
Za učence 1. razredov je organizirano jutranje varstvo od 6.15 do 8.15 ure, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo. Za 

ostale učence je jutranje varstvo organizirano od 7.15 do 8.15. 

3.12. ŠOLSKA PREHRANA 

Bistvo dobre, zdrave, raznovrstne, predvsem pa uravnotežene prehrane je v tem, da je osnova za lažje gibanje in 

zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Na šoli se trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav 

razvoj posameznika. 

Za učence pripravljamo v kuhinji zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. 

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010, z dne 31. 5. 2010) je Svet zavoda OŠ Breg 

na seji, dne 30. 6. 2010, sprejel   PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI. Starši se s Pravili o  šolski prehrani lahko 

seznanijo na spletni strani šole, učenci pa v okviru ure oddelčne skupnosti. 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk. 

Organizator šolske prehrane je Daniela Pernat.  

 

CENA PREHRANE 
(kljub podražitvam še ne spreminjamo cene glede na 

prejšnja leta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kosilo (1. – 3. razred) 2,00€ 

Kosilo (4. – 9. razred) 2,10€ 

Malica 0.80€ 

Popoldanska malica 1,00€ 

Zajtrk 0,30€ 
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3.13. PODATKI O IZMENSKOSTI POUKA 

Šola ima organiziran pouk v eni izmeni. 

3.14. ORGANIZACIJA PREVOZOV, VARSTVO VOZAČEV, VOZNI RED 

Do brezplačnega prevoza so osnovnošolci upravičeni v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Učenci imajo 

pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Prav  tako mora šola 

poskrbeti za prevoz otrok, ne glede na oddaljenost od šole, če je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.  

Zaradi lastne varnosti in varnosti ostalih otrok učenci mirno čakajo na postajališču, dokler se avtobus povsem ne 

ustavi. Vstopajo v vrsti in se ne prerivajo.   

Starši zaprosijo za vozovnico na začetku šolskega leta na anketnem obrazcu, ki ga izda šola, in označijo postajališče. 

Učenci, ki koristijo šolske prevoze avtobusnega prevoznika Arriva morajo imeti vozovnice (obstoječe ali zaprosijo za 

nove). Učenci so ob vstopu na avtobus vozniku dolžni pokazati vozovnico!  

Za učence s področja šolskega okoliša OŠ Breg je prevoznik rednih šolskih prevozov Arriva.  

 

VOZNI RED AVTOBUSOV  
 

Zjutraj-prevoz v šolo 

 
Postaja 1. vožnja 2. vožnja 2.vožnja 

Suha Veja 6.55 7.55  

Draženci 14b 6.56 - 7.51 

Draženci 76c 6.57 - 7.52 

Draženci obračališče 6.59 - 7.55 

Draženci 21d 7.01 - 7.57 

Draženci 34 7.02 - 7.58 

Turnišče - Mercator 7.04 7.59  

Turnišče - Na postajo 15 7.06 8.01  

AP Poljska cesta 7.09 8.04  

OŠ Breg 7.12 8.07 8.06 

 

 
Popoldan-prevoz domov 

 
Postaja 1. vožnja 2. vožnja 3. vožnja 

OŠ Breg 13.10 14.00 15.15 

Sp. Hajdina - "Šparovček" 13.12 14.02 15.17 

AP Poljska cesta 13.14 14.04 15.19 

Turnišče - Na postajo 15 13.16 14.06 15.21 

Turnišče - Mercator 13.18 14.08 15.23 

Draženci 34 13.20 14.10 15.25 

Draženci 21d 13.22 14.12 15.27 

Draženci obračališče 13.24 14.14 15.29 

Draženci 76c 13.26 14.16 15.31 

Draženci 14b 13.28 14.18 15.33 

Suha veja 13.30 14.20 15.35 

*dopuščena možnost spremembe voznega reda 

 

3. 15. PROMETNA VARNOST 

Šola v sodelovanju s policijo in Svetom za preventivo v cestnem prometu informira učence in starše o varnosti v 

cestnem prometu in o varnih šolskih poteh, deli brošure in organizira predavanja in oglede varnih šolskih poti v okolici 

šole, zlasti za najmlajše učence.  

Starše spodbujamo, da so kot udeleženci v prometu otrokom vzor, da upoštevajo cestnoprometne predpise in otroke 

postopno uvajajo na samostojno varno uporabo prometnih površin.  

V sklopu pouka in dni dejavnosti delavci šole učence seznanjajo s prometnimi znaki in predpisi ter vztrajajo, da učenci 

upoštevajo pravila, ko v spremstvu delavcev šole uporabljajo cestne površine. 
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Četrtošolci sodelujejo v akciji »Bodi preVIDEN« , ki jo okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 

koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa;  mentor  Lea Florjančič. O varnosti v prometu se 

veliko naučijo tudi v pripravah na Otroško varnostno olimpijado. 

Šola organizira tečaj za kolesarje in kolesarski izpit za učence 5. razreda. Opozarja, da je samostojna vožnja s kolesom 

dovoljena le učencem, ki imajo kolesarski izpit. Opozarja učence, da se ne vozijo s kolesi po šolskem dvorišču in 

igrišču in s tem ogrožajo ostale učence. Poziva starše in ostale odrasle, da ustavljajo in parkirajo avtomobile na 

označenih parkirnih mestih parkirišča.   

Opozarja pristojne organe o nevarnih točkah na cestah (nezadostni signalizaciji, neurejenih pločnikih, prehodih za 

pešce …), o neurejenih avtobusnih postajališčih … 

 
Zaradi svoje varnosti in varnosti drugih: 

- Uporabljaj najvarnejšo pot v šolo! 

- Upoštevaj prometno ureditev in signalizacijo! 

- Vožnja s kolesi je dovoljena le učencem, ki imajo opravljen kolesarski izpit! 

- Stojala za kolesa so na šolskem dvorišču, vendar šola za kolesa ne odgovarja! 

- V šolo ni dovoljeno prihajati s kolesi z motorjem! 

- V šolo ni dovoljeno prihajati z rolerji! 

- Ne prerivaj se na avtobusnem postajališču! 

- Na avtobusu upoštevaj navodila voznika! 

 

3. 16. VARNOST UČENCEV 

Šola je dolžna poskrbeti za varnost učencev s tem, da: 

- izvaja različne aktivnosti in ukrepe za ugotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja; 

- oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi; 

- na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih in kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja … 

zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje 

učnih načrtov; 

- zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo 

varno izvajanje dejavnosti; 

- zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo v akcijah urejanja šole in šolske okolice. 

 

Dolžnost šole je, da na šolskem prostoru varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, 

nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, 

da bi jih poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor. Svojo nalogo šola izvaja na 

osnovi pravil hišnega reda in drugih določil iz letnega delovnega načrta. Pri tej nalogi pomembno vlogo opravljajo 

tudi starši predvsem z negovanjem dobre komunikacije s šolo.  

3. 17. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi. OŠ sodeluje z zdravstvenimi zavodi 

pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. 

razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih in cepljenjih v 1., 3., 6. in 8. razredu. 

 
PROGRAM SISTEMATSKIH PREGLEDOV IN CEPLJENJA 

Razred Sistematski pregled Cepljenje Zobozdravstveni pregled 

1. DA  DA 

3. DA  DA 

6. DA  DA 

8. DA  DA 

 
Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti starše 

učenca. Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v 

predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihovo soglasje. 

Šola je dolžna delovati preventivno in obveščati učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, 

uživanja drog, spolnega nadlegovanja in nasilja. Šola obvešča učence o njihovih pravicah, načinu iskanja ustrezne 

pomoči v primerih spolnega nadlegovanja, zlorabe in nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti v 

okviru pouka in drugih dejavnosti šole. 
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3.18. VZGOJNI NAČRT 

Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke in v skladu z Zakonom o osnovni šoli 

in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in akti šole.  

Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena Zakona o OŠ, ob 

upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in 

oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši in njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.  

Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, 

priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za 

doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona. 

Pri pripravi vzgojnega načrta so sodelovali strokovni delavci šole, učenci in starši. Vzgojni načrt  je sprejel Svet šole 

na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt. Uporablja se od 1. septembra 2009. 

Za tekoče šolsko leto šola izdela akcijski načrt, v katerem opredeli prednostne naloge izvajanja vzgojnega načrta v 

šolskem letu. 

O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo je sestavni 

del letne samoevalvacije šole. 

Na podlagi vzgojnega načrta je šola v pravilih šolskega reda natančneje opredelila dolžnosti in odgovornosti 

učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določila vzgojne ukrepe za posamezne kršitve 

pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 

učencev.  

Pri pripravi pravil šolskega reda so sodelovali strokovni delavci šole, učenci in starši. Svet šole je sprejel pravila 

šolskega reda na predlog ravnatelja, ki si je predhodno pridobil mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.  Uporablja 

se od 1. septembra 2009 dalje. 
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3. 18. 1 AKCIJSKI PROGRAM VZGOJNEGA NAČRTA za šolsko leto 2018/2019 

 

Vizija šole:  
“Želimo ustvariti boljšo šolo z zadovoljnimi, zdravimi, uspešnimi in ustvarjalnimi učenci in učitelji.” 
 

Vrednote: izhajajo iz potreb učencev, delavcev šole, staršev in okolja. Pri tem upoštevamo uspehe in dobre plati 

svojega dela, evidentirane težave in probleme, socialno-ekonomske, kulturno zgodovinske in druge posebnosti okolja 

in sveta. Izbrane vrednote so: 

 spoštovanje 

 strpnost 

 odgovornost 

 doslednost 

 komunikacija 

 sprejemanje drug drugega 

 znanje 

 
Razvijanje vrednot je vodilo skozi posamezna področja dela. 

 Osnova so pravila, ki določajo temelj skupnega delovanja in pomenijo pravico in dolžnost za učence, 

delavce šole in starše.  

 Nadaljujemo z ničelno toleranco do nasilje. Namen je odgovorno obnašanje in razvijanje pozitivne 

samopodobe. 

 Nasilje: pretepanje, spotikanje, žaljivke, izzivanje, norčevanje, izključevanje in nagovarjanje k 

izključevanju, pljuvanje, poškodovanje tuje lastnine, skrivanje predmetov, neprimeren odnos do hrane, 

predmetov, ljudi, … 

 Ničelna tolerance do nasilje pomeni, da vsako fizično, verbalno in psihično nasilje VSI DELAVCI 

dosledno obravnavamo in enotno ukrepamo.  Ukrepa oseba, v prisotnosti katere se neprimerno 

vedenje dogaja ozir. oseba, ki je bila o dogodku obveščena. Vedno se o dogodku obvesti razrednika. 

Po potrebi se vključi svetovalna služba. 

Potek ukrepanja: 
1. Pogovor z učencem   

1. Zapis dogodka in zaključkov v mapo vzgojnih ukrepov (učenčev podpis pomeni, da se 

strinja z vsebino zapisanega o dogajanju in svojim prispevkom k poteku dogodku) 

2. obvestilo staršem po telefonu ali eAsistentu (za obliko obveščanja se razrednik dogovori s 

starši na uvodnem roditeljskem sestanku)  

 Delavci smo dolžni nadzorovati realizacijo vzgojnih ukrepov.  

Vzgojni ukrepi so:   

 povračilo materialne škode 

 dežurstvo v jedilnici 

 pomoč v knjižnici 

 pomoč v OPB 

 pomoč učitelju 

 pomoč učencu 

 pomoč snažilki, pomoč hišniku in drugi primerljivi ukrepi 

 Po tretjemu vzgojnemu ukrepu sledi administrativni ukrep.  

 Učence in starše maramo opozoriti, da tretji administrativni ukrep v enem šolskem letu pomeni 

prešolanje učenca brez soglasja staršev. 

 

 Pri izvajanju je potrebna doslednost in vztrajnost vseh delavcev šole. Zagotavljanje reda in spodbudne 

klime so osnova za kvalitetno izvajanje pouka in zagotavljanja ustreznih pogojev vsem učencem pri 

učenju in preverjanju znanja. So osnova za timsko in ustvarjalno delo. 

 Z domačimi nalogami želimo kvalitativni premik učencev v odnosu do znanja, razvijanje delovnih 

navad in odgovornosti za svoj razvoj.  

 Vsak učenec naj izpolni preglednico Načrtovanje učnega uspeha za tekoče šolsko leto. Enkrat na mesec pri 

razrednih urah naredijo analizo in poiščejo rešitve. Če je potrebno, tudi individualno svetovanje učitelja ali 

svetovalne službe. 

 Znanje naj bo vrednota, ocena pa objektivni pokazatelj znanja. Cilj je, da učenci razvijejo svoj potencial. 

Starše in učence je potrebno opozoriti na pomembno vlogo NPZ. 

 Timsko delo in ozaveščanje pomeni povezavo med projekti Zdrave šole, šolske skupnosti, otroškega 

parlamenta, mednarodnega sodelovanja, povezane z okoljem, Talumom, Unicefom, PČ, RK,  in 

pripravami na različna tekmovanja, raziskovalne naloge, natečaje, BUS, dvig ravni znanja… 
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 Socialne veščine in komunikacija so temelj za dobro klimo in za dobre medosebne odnose in osnova za 

kvalitetno delo ter osebnostno rast učencev, zaposlenih in staršev. 
 

Pomembne lastnosti: pogum, odgovornost,  poštenost, uvidevnost, zanesljivost,  

                                         delavnost, pozitivna samopodoba, dobra volja 
 

1. PRAVILA 
 

Kako doseči, da bomo vsi, učenci, delavci šole in starši poznali pravila in jih dosledno upoštevali?  

Kako razvijati pripadnost šoli? 

Kako spodbuditi ozaveščenost učencev za osebnostni razvoj, solidarnost  ter skrb za okolje?  

Kako spodbuditi zdravo tekmovalnost?  

 
Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 

 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 

 Načelo proaktivnega (odgovornega) in preventivnega delovanja 

 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev 

 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 

 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 

 Načelo osebnega zgleda 

 
AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 

 Pravila Šolskega reda 

- uskladitev in dopolnitev 

 Hišni red  

- Predstavitev na RU, 

roditeljskih sestankih 

tim 

 

razrednik 

 

 

ŠSS, ravnatelj, 

strokovni 

delavci 

 

učenci, delavci 

šole, starši 

avgust 2018 

 

september  2018 

 Razredna pravila 

- ničelna tolerance do nasilja 

- izobešena pravila 

- predstavniki ŠS (pregled) 

razrednik, 

sorazrednik 

strokovni 

delavci,  

ŠSS  

 

 

učenci, delavci 

šole 

 

september  2018 

 

 

PE, 28. 9. 2018 

Zbiralne akcije 

 zamaški  

 papir 

 papir 

 druge 

 

 obleka, knjige, šolske 

potrebščine 

 

 kartuše, tonerji, baterije,... 

 

 

 

M. Grbavac 

Kres,  

Milan Sagadin 

 

 

Rdeči križ - 

Kres 

 

razredniki,  

delavci šole, 

hišnik, 

predstavniki 

ŠS 

 

učenci, delavci 

šole, starši 

 

SR, od 7.30 do 8.15 

SR, 17. 10. 2018 

SR, 10. 4. 2019 

 

 

od 19.11. do 23.11.2018 

 

stalna naloga 

AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 

Informiranost in aktivnosti 

- sestanki strok.  delavcev 

- jutranji sestanki (vsak ponedeljek 

od 7.45 do 8.15) 

- aktivi 

- pedagoške konference 

- RUZ 

- ravnatelj,  

- pomočnica   

  ravnatelja, 

- vodja aktiva 

- razrednik 

- vsi strokovni 

delavci 

 

strokovni 

delavci 

 

delavci šole, 

učenci, starši  

 

stalna naloga 

stalna naloga 

stalna naloga 

stalna naloga 

 

Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 

 uskladitev in dopolnitev Pravil šolskega reda  

 predstavitev ničelne tolerance učencem in staršem  

 pripravljena, predstavljena in  izobešena pravila (preverijo predstavniki šolske skupnosti in mentorica ŠS) 

 število zapisov zaradi kršitve pravil, izrečeni ukrepi (vzgojno mapo hrani razrednik oz. je v tajništvu šole) 

 količina zamaškov, papirja 

 vključenost posameznih razredov v posamezne akcije 

 analiza timskega dela vseh strokovnih delavcev (sprotna in ob zaključku šolskega leta) 
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1. UČNE NAVADE, DOMAČE NALOGE, UČENJE UČENJA 
Kako izboljšati učne navade učencev? 

Preveriti odnos učencev in staršev do domačih nalog! 

Kako doseči, da bodo učenci sami, redno opravljali domače naloge? 

Kako spodbujati vedoželjnost, motiviranost za delo? 

Kako dvigniti raven znanja, izboljšati rezultate na NPZ? 

 
 

Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 

 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 

 Načelo odgovornega delovanja 

 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa  

 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 

 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 

 Načelo osebnega zgleda 

 

 

AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 

Načrtovanje učnega uspeha 

 

razrednik, 

pedagog, učenci 

učitelji učitelji, 

učenci 4. -  9.  

RU – po urniku, 

prve ure pouka  

Učne navade, domače 

naloge, nadarjeni 

- predstavitev ciljev 

 

( anketa - splet za 

učence, učitelje, starše) 

 

 

razrednik, 

pedagog 

 

učitelji 

 

učitelji,  

učenci 4. -  9., 

starši 

 

 

prva ura pouka 

 

 

TO, 26. 3. 2019 

Učenje učenja - 5.ab,  

po potrebi ostali oddelki 

- ure za učence 

- delavnice za starše 

 

 Anketa,analiza 5.ab 

 

pedagoginja 

razrednik  

 

učitelji 

 

učenci 5.ab 

starši 5.ab 

 

od 1. septembra do 

konca januarja. 

 

 

 

6.  februar 2019 

 
Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 
 rezultati ankete o domačih nalogah (primerjava rezultatov od 2016/17 do 2017/2018)  

 izkušnje učiteljev o učinkovitosti, pribeležk v eAsistenta oz. ustna obvestila učiteljev 

 anketa po zaključenem treningu učenja v 5. razredu  

 analiza rezultatov NPZ 

 

 

2. OZAVEŠČANJE, TIMSKO DELO 
 

Kako motivirati, aktivirati  učence za skupne cilje in pripadnost šoli? 

Kako povezati šolo s starši, okoljem? 

Kako spodbuditi učence k spoznavanju različnih kultur, k strpnosti? 

Kako spodbuditi učence za zdrav način življenja? Kako ohraniti telesno in duševno zdravje? 

Ozavestiti položaj otrok v družbi (pravice in dolžnosti, skrbi, težave, priložnosti) 

Kako doseči boljšo bralno pismenost? 

Kako izbrati ustrezno poklicno izobraževanje? 

 
Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 

 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 

 Načelo proaktivnega ozir. preventivnega delovanja (zadovoljene potrebe)  

 Načelo odgovornega delovanja 

 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa  

 Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 

 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 

 Načelo osebnega zgleda 
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AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 

ŠS:  

šolski, občinski in 

medobčinski otroški 

parlament 

 “Šolstvo in šolski sistem” 

 

Mateja Grbavac 

 

razredniki, 

strokovni 

delavci 

 

učenci, 

 

predstavniki OŠ 

Breg  

 

po rokovniku DPM 

EVAKUACIJA ravnatelj, pomočnica 

ravnatelja 

delavci šole delavci šole, 

učenci 1. – 9.  

OKTOBER –mesec 

požarne varnosti 

Izdelava  

- Voščilnice, izdelki za 

bazar 

 

Brigita Kopajnik, Ivanka 

Mišmaš,  A. R. Kop 

razredniki, 

delavci šole, 

učenci, 

starši PE, 16. november 

.2018 

 

Scene za prireditev 

 

 

Ivanka Vidovič, Romana 

Kiseljak 

nadarjeni 

učenci 

učenci, delavci 

šole, straši 

december 2018 

april 2019 

junij 2019 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

 

 

 

- anketa o prehrani 

Daniela Pernat strokovni 

delavci 

 

 

 

Kres 

učenci, delavci 

šole 

PE, 16. 11.  2018 

 ob 8.20 uri zajtrk, 

premik malice, 

prilagojeno kosilo 

 

TO, 26. 3. .2019 

Predpraznična prireditev 

in bazar 

A. L. Vučić, S. Kornik, 

H. Mihelač, B. Kopajnik  

delavci šole, 

učenci 

učenci, starši ČE, 6.december 

2018 

predstavitev poklicev, 

povezava s SŠC  in 

Gimnazijo Ptuj    

Kres  zunanji 

sodelavci 

učenci 9.ab oktober-november 

Zdrava šola: pohod 

- “Duševno zdravje”, 

“Prehrana in gibanje” 

- “Medgeneracijski 

   pohod”HAJDOŠE 

 

Tomaž  Vindiš 

 

 

Učitelja ŠPO, 

 

 

 

strokovni 

delavci 

 

 

 

učenci, starši 

 

 

 

SO, 29. 9. 2018 

AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 

Dekoracije:     zima      

                       dan šole 

učitelji OPB + tehniški 

dnevi 

razredniki, 

učitelji 

učenci do 30. 11. 2018  

do 18.4.2019 

Dan šole:  
TEDEN OTROKA – tema 

PROSTI ČAS 

D. Pernat, I. Vidovič, R. 

Kiseljak, U. Kac, N. Sirk, 

A. Dajčman, T. Vindiš 

strokovni 

delavci, učenci 

učenci, starši. 

gostje 

ČE, 25.4.2019 

Dokumentacija – tabele 

- Tekmovanja - znanja 

- Natečaji, razpisi 

- Raziskovalne naloge 

- Športna tekmovanja 

- Izvenšolski uspehi 

- Nadarjeni – tabela,   

 program (Googl 

document) 

Ravnatelj, računalničar, 

pomočnica ravnatelja, 

pedagoginja 

Strokovni 

delavci 

 

 

 

 

 

 

učenci 

strokovni 

delavci 

 

 

 

 

 

učenci 

stalna naloga 

 
Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 

 Izdelava voščilnic in scene, obisk predpraznične prireditve in bazarja 

 sodelovanje staršev in starih staršev na medgeneracijskem pohodu 

 analize ankete o prehrani 
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3. SOCIALNE VEŠČINE, KOMUNIKACIJA 

Kako izboljšati medsebojne odnose in komunikacijo? 

Kdo in kdaj se sistematično ukvarja z osebnostno rastjo učencev? 

Dobra klima na šoli – sodelovanje in zaupanje 

 
Pri načrtovanju aktivnosti izhajamo iz naslednjih načel: 

 

 Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja 

 Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 

 Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole 

 Načelo proaktivnega (odgovornega) in preventivnega delovanja 

 Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 

 Načelo osebnega zgleda 

 
AKTIVNOST NOSILEC SODELAVCI UPORABNIKI REALIZACIJA 

Facebook Oliver Buček, 

Mija Jeršič 

Kornik, Brec, Vučič, 

Mihelač, Tikvič,  

učenci, starši, 

delavci šole 

stalna naloga 

KULTURA ŠOLE 

SPLETNA STRAN 

SPLETNI BLOG 

NADARJENIH 

 

ŠOLSKI RADIO,  

ŠOLSKI ČASOPIS 

 

RAZSTAVE IZDELKOV   

1. VIO 

2. VIO 

3. VIO 

 

Tadej Trstenjak 

Simona Kornik, 

Helga Mihelač 

 

Urša Kac, 

Urša Kac 

 

M. Grbavac 

M. Petrovič 

R. Kiseljak, B.P. 

Bezjak 

 

delavci šole 

 

 

 

delavci šole 

 

 

 

razredniki 

 

učenci, starši, 

delavci šole 

 

 

učenci, starši, 

delavci šole 

 

 

učenci, starši, 

delavci šole 

 

dnevno,  

tedensko, 

mesečno 

 

mesečno 

2 x letno 

 

 

mesečno 

 

Teden otroka 

»PROSTI ČAS« 

 

M.Grbavac - ŠS, 

razredniki, strokovni 

delavci,  

učenci 1. – 9.  1. – 7. 10. 2018 

KINO DAN . kino Ptuj 

1. VIO 

2. VIO 

3. VIO 

M. Kres 

 

 

razredniki, strokovni 

delavci,  

 

učenci  1. -3. 

učenci 4. – 6.  

učenci 7. – 9. 

TO, 2.10. ob 11.uri 

SRE, 3.10. ob 9. uri 

ob 11 uri 

Delavnice:  

- Sem pametnejši od mobil 

nega telefona 

- Spletno ustrahovanje in 

spletna etika 

- Ne bodi ovčka na internetu 

 

M. Kres , strok. 

delavci  

 

 

 

Safe.si 

Safe.si 

 

Safe.si  

 

učenci 8.a 

učenci 8.b 

učenci 6.a 

učenci 3.a 

učenci3.b 

PE, 7.10.2018 

8.20 – 9.55 

10.20– 11.55 

10.20– 11.55 

8.20 – 9.05 

9.10 – 9.55 

- Ljubezen in spolnost 

 

M. Kres 

 

CSD Ptuj 

 

učenci 9.a 

učenci 9.b 

PE, 7.10.2018 

8.20 – 9.55 

10.20– 11.55 

- Kostanjev piknik Kres, razredniki  

hišnik, A. Dajčman, 

T. Trstenjak, B. 

Komel, U. Sagadin 

učencem od 1. do 

9. razreda, 

delavcem šole  

PE,5.10.2018 

 

PROJEKT ob mednarodnem 

dnevu strpnosti 2018 – Dan 

za strpnost in prijateljstvo 

“STOP OBREKOVANJU” 

Jasna Brec, 

vsi strokovni 

delavci 

Izobraževalni center 

Eksena – 

izobraževalno – 

ustvarjalne delavnice 

Učencem od 1. do 

9. razreda, 

strokovnim 

delavcem 

 

TO, 16.11.2018 

(v tednu od 12. 

do 16. novembra) 

Gledališka predstava –  

SNG MARIBOR –

GLEDALIŠČE OD Ž DO 1 

Mija Jeršič 

 

 

Strokovni delavci 

 

 

učenci  4. – 6. 

 

TO, 4. 12. 2018 

ob 10.30 uri 

učenci 7. – 9.  

 

SRE, 5.12.2018 

ob 10.30 uri 

Gledališka predstava  - 

Čarovnica Hilary – SNG 

Maribor  

Mojca Vodušek Strokovni delavci učenci od 1. -3.   

 

3. oktober 2018 



LETNI DELOVNI NAČRT 2018/2019                           Osnovna šola Breg 

 51 

SPOMINSKA STENA razredniki 9. 

razredov 

delavci šole učenci 9. razreda junij 2019 

Vrstniška pomoč  

TUTORSTVO 

Pedagoginja, 

razredniki, učitelji 

učenci učenci stalna naloga 

 
Spremljanje izvajanja, kazalci in dokazila o uspešnosti 

 številčnost medvrstniške pomoči 

 zadovoljstvo učencev in strokovnih delavcev z aktivnostmi 

 

 

 

4 IZRABA 40-URNEGA DELOVNEGA ČASA V ŠOLSKEM LETU 

2018/19 
 

Ravnatelj šole bo skupaj s strokovnimi delavci izdelal individualne letni delovni načrt za vsakega strokovnega delavca, 

skladno s KP VIZ. Preglednice bodo  usklajene ob sodelovanju strokovnih delavcev o zapolnitvi delno manjkajočih 

ur med šolskim letom  

 

5 SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

Za realizacijo delovnega načrta smo odgovorni vsi delavci šole. Odgovorni vodstveni delavci šole bomo sprotno 

spremljali in evalvirali delo in izvajanje programa šole: 

- na konferencah učiteljskega zbora, 

- na sestankih strokovnih aktivov, 

- na roditeljskih sestankih, 

- na sejah Sveta staršev, 

- na sejah Sveta šole. 

6 PRILOGE K LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU 

- Letni delovni načrti učiteljev, 

- načrt strokovnega izpopolnjevanja delavcev šole, 

- letne priprave na pouk 

- letni načrti dopolnilnega in dodatnega pouka, 

- programi oddelčnih skupnosti, 

- programi ekskurzij, izletov, taborov, šol v naravi, tečajev, 

- programi dela strokovnih aktivov, 

- program šolske skupnosti, 

- letni načrti interesnih dejavnosti, 

- program dela oddelka podaljšanega bivanja in jutranjega varstva, 

- programi dela s starši, 

- program dela svetovalne službe, 

- program dela knjižničarja, 

- načrt ravnatelja, 

- načrt drugega strokovnega dela učiteljev, iLDN 

- šolski koledar, 

- urnik, 

- šolski red, 

- programi proslav in prireditev, 

- vsi ostali programi, ki so omenjeni v Letnem delovnem načrtu šole. 
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Letni delovni načrt je bil sprejet na seji Sveta zavoda Osnovne šole Breg, dne  __. 9. 2018. 

 

 

 

 

Predsednik Sveta zavoda:                    Ravnatelj šole: 

 

       Tadej Trstenjak                                    Milan Fakin 

          

 

 

 


