
PUBLIKACIJA 
OSNOVNE ŠOLE BRASLOVČE 

ŠOLSKO LETO 2022/2023

Braslovče, 26. september 2022



Osnovni podatki šole

Osnovno šolo Braslovče je ustanovila Mestna občina Braslovče z Odlokom o ustanovitvi 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Braslovče.

Osnovna šola Braslovče
Rakovlje 15b

3314 Braslovče

Elektronski naslov: sola_braslovce@osbraslovce.si

Ustanovitelj šole

Kontakti:
RAVNATELJ: Boštjan Bradeško, tel. 03 703 23 60 

POMOČNICA RAVNATELJA (v šoli): Suzana Vombek, tel. 03 703 23 63 
POMOČNICA RAVNATELJA (v vrtcu): Sergeja Malus, tel. 03 777 20 22 

TAJNICA VIZ: Marija Fužir, tel. 03 703 23 50

mailto:sola_braslovce@osbraslovce.si


Šolski okoliš

Naslov Vključeni oddelki

Matična šola 
OŠ Braslovče
Rakovlje 15b
3314 Braslovče

Od 1. do 9. razreda in 5. razred Trnava
Šolski okoliš: Rakovlje, Braslovče, Male Braslovče, Preserje, Parižlje, 
Topovlje, Poljče, Glinje, Spodnje in Zgornje Gorče, Kamenče, Podvrh

Podružnica šola Letuš
Letuš 31
3327 Šmartno ob Paki

Od 1. do 5. razreda
Šolski okoliš: Letuš, Podgorje in Dobrovlje

Podružnica šola Gomilsko
Gomilsko 34
3303 Gomilsko

Od 1. do 4. razreda
Šolski okoliš: Gomilsko in Grajska vas, Zakl, Šmatevž

Podružnična šola Trnava
Trnava 5b
3303 Gomilsko

Od 1. do 4. razreda
Šolski okoliš: Orla vas, Šentrupert, Trnava

Enota Vrtec 
(Braslovče, Letuš, Trnava)

Otroci so v oddelke v Braslovčah, Letušu in Trnavi vključeni s področja 
celotne občine Braslovče; prednost na posamezni lokaciji ima geografska 
bližina prebivališča in vključenost starejših bratov in sester.



Šolski prostor

OŠ Braslovče 

V Braslovčah je stavba razdeljena na tri med seboj povezane zgradbe, 
stara šolska zgradba in novi del šole z vrtcem ter športno dvorano, 
ki so bile zgrajene 1978, 2002 in 2007. 

 6 učilnic za 1. triado, 4 učilnice za 2. triado, 13 specializiranih učilnic (KEM – FIZ, TIT, RAČ, GOS, GUM, GEO – ZGO, NAR, LUM, skladišče LUM, 2 
SLJ, 2 MAT, TJA), knjižnica s čitalnico, prostor za fitnes, 8 kabinetov za strokovne delavce, zbornica, 4 pisarne, prostor IKT, 3 sanitarije, arhiv in 
skladišče.

 V 2017/2018  nov prostor za DSP ob kabinetih na zgornjem hodniku.
 Športna dvorana je povezana z novejšim delom s tribuno, ki je zdaj namenjena predvsem hodniku. Poleg 1000 m2 vadbenih površin ima v zgornjem 

nadstropju še kabineta za učitelja, hišnika in sanitarije. V pritličju je poleg garderob in sanitarij še kurilnica.
 Zunanjih igrišč ni, saj smo jih ob izgradnji dvorane izgubili. Občina bi morala čim prej pristopiti k njihovi izgradnji, ker pogojev za športno panogo, 

atletika, praktično ni.
 Učenci 1. triade imajo urejeno in ograjeno otroško igrišče.
 Okrog šole je okrog 2 ha zelenic.
 Parkirišča, avtobusno postajališče.
 V letih od 2018/2019 do 2021/2022 so prostor v enem od prvih razredov napolnili vrtčevski otroci.
 Kolesarnica.
 Prizidek 2021: štiri nove in štiri prenovljene učilnice, tri kabineti, shramba, dvigalo, stopnišče, hodniki, garderoba, sanitarije, 
 Trije prostori za Glasbeno šola Risto Savin Žalec (učilnica, dva kabineta).
 2022 - dodatni manjši učilnici za poučevanje pouka DSP in dodaten kabinet za učitelje predmetne stopnje.

Zavod OŠ Braslovče ima štiri zgradbe na štirih lokacijah: Braslovče, Gomilsko, Letuš, Trnava. 
Vse zgradbe imajo uporabno dovoljenje.



POŠ Gomilsko 

Na Gomilskem je zgradba stara, a prenovljena leta 2002 in 2010, ko je bilo zgrajeno igrišče. 

 3 učilnice, kabinet, knjižnica, mala telovadnica, 2 sanitarije, jedilnica, razdelilna kuhinja, shramba, kurilnica in hodnik z
garderobami. 

 Vsa instalacija je dotrajana (vodovod, elektrika). Večkrat so potrebna nujna vzdrževalna dela. V pritličju največ škode naredi 
vlaga, ki uničuje stene in stavbno pohištvo. Prostor za knjižnico in čitalnico smo morali preurediti v učilnico, zato je knjižnica
zopet stisnjena v ozek kabinet, kjer je tudi računalnik za dostop do interneta.

 Igrišče (asfaltirano in travnato) zadovoljuje potrebe športne vzgoje in dela v oddelkih podaljšanega bivanja.
 Pri stavbi je dva ara zemljišča (zelenica, igrišče in 5 parkirišč). Koristimo lahko tudi parkirišča pri pokopališču in cerkvi.
 V primeru več oddelkov se za dodatno učilnico jedilnica spremeni v učilnico.
 Pridobivanje projekta za dozidavo šole pri Domu kulture.



POŠ Letuš 

V Letušu je stavba stara, a prenovljena leta 2006 in je pridobila uporabno 
dovoljenje. 

 3 učilnice, mala računalnica, mala telovadnica, zbornica, na širokem 
hodniku v zgornjem nadstropju knjižnica, razdelilna kuhinja, jedilnica, 
shramba, hodnik z garderobami, kurilnica in sanitarije. 

 Asfaltirano igrišče je ograjeno. Imamo tudi otroško igrišče. Ob stavbi 
je tri are zelenic, na katerih je igrišče za potrebe vrtca in šole.

 Materialni pogoji za delo so dobri, je pa zgradba potrebna sanacij 
(kurilnica, fasada, nekatera okna).



POŠ Trnava 

V Trnavi je bila stavba zgrajena 1995, a je potrebna adaptacije. Nova 
je streha (2012), toči in namaka igralnice v zgornjem nadstropju, 
delno je zamenjano stavbno pohištvo (2013) in še ostanek oken v 
2018.

 2 učilnici, kuhinja, jedilnica, garderoba, sanitarije, shramba, kurilnica in telovadnica (KS Trnava). Knjižnico smo 
preuredili v tretjo učilnico (za najmanjšo skupino učencev). 

 Prostorska stiska se najbolj izraža v garderobah in prostorih za osebje vrtca in šole, ki jih praktično ni (15 m2 za 
delo 15 delavcev). V poletju 2018 je športno društvo Trnava oz. KO Trnava odstopilo kuhinjo in galerijo nad 
telovadnico in smo lahko preuredili garderobo in pridobili kabinet za strokovne delavce vrtca.

 Šola nima svojega igrišča; v souporabi imamo igrišča KS (košarkaško, rokometno in nogometno igrišče), ki so ob 
šoli. Imamo ograjeno igrišče za najmlajše.

 Parkirišč je dovolj, v glavnem so namenjeni staršem. Občina Braslovče ima dogovor z redarsko službo, ki 
opominja lastnike vozil, da le-ta umaknejo.

 Dvigalo za prevoz hrane v nadstropje v 2019.
 Obnova otroškega igrišča v 2020.
 2022 – obnova in sanacija balkona, pročelje vhoda in nov oplesk stopnišča z zgornjim hodnikom.



Organizacijska shema šole



Organi upravljanja šole
SVET ZAVODA
Šolo upravljata ravnatelj Boštjan Bradeško in Svet zavoda OŠ 
Braslovče. Svet zavoda ima štiriletni mandat, ki poteče januarja 
2024. 
Svet zavoda sestavljajo:
 trije predstavniki ustanovitelja, 
 pet predstavnikov delavcev šole, 
 trije predstavniki staršev. 

SVET STARŠEV
V delo šole in vrtca se bodo starši vključevali preko Sveta 
staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja, učiteljskega zbora 
in vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga po en predstavnik 
vsakega oddelka zavoda.

Delo je zasnovano tako, da se svet sestane najmanj petkrat v 
šolskem letu oz. po potrebi. Obravnavali se bodo vsi predlogi in 
želje staršev, dobivale se bodo vse potrebne informacije o 
realizaciji delovnega načrta šole, se pogovarjali o težavah in 
rešitvah v zvezi z vpisom v srednje šole, o nacionalnih 
preizkusih, učnem uspehu in vzgojnih prizadevanjih. Posamezni 
člani Sveta staršev bodo sodelovali pri šolskih projektih, v 
odboru Šolskega sklada, v timih za pripravo večjih prireditev 
ipd.



Strokovni organi šole

Učiteljski zbor šole

Učiteljski zbor šole obravnava na konferencah strokovna in druga 
vprašanja v zvezi z uresničevanjem vzgojno-izobraževalnega dela, ciljev 
in nalog šole. Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Spremlja tudi 
realizacijo Letnega delovnega načrta šole. 

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor obravnava na oddelčnih konferencah strokovna 
in druga vprašanja v zvezi z oddelkom. Posvetuje se glede posameznih 
učencev in njihovega dela. Predlaga testiranje za nadarjenost, pregleduje 
realizacijo IP in spremlja realizacijo Letnega delovnega načrta oddelka. 
Sestavljajo ga vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku. Vodi ga ravnatelj. 

Strokovni aktivi 

Strokovni aktivi bodo po posameznih strokovnih področjih 
delovali tako, kot je predvideno v načrtih dela, ki so jih sprejeli 
na prvem letošnjem aktivu. Na srečanjih si bodo učitelji 
izmenjavali informacije, izkušnje in delovna gradiva. Obvezno 
bo poročanje s seminarjev in izobraževalnih konferenc. Učitelji 
bodo aktivni tudi v okviru mentorskih mrež in študijskih 
krožkov, ki jih organizira ZRSŠ.

Na šoli delujejo naslednji aktivi:
• aktiv družboslovja (Anja Zahrastnik), 
• aktiv jezikoslovja (Sabina Šeško), 
• aktiv naravoslovja (Andreja Kosi), 
• aktiv za prvo triletje (Simona Marolt Zbičajnik), 
• aktiv za drugo triletje (Jerneja Pražnikar),
• aktiv svetovalnega dela (Senka Palir Balta), 
• aktiv športa (Polonca Pokleka), 
• aktiv OPB (Sara Kramperšek),
• aktiv Šolsko kulturno društvo (Jasna Dobnik), 
• aktiv Zdrava šola (Andreja Kosi).



Predmetnik osnovne šole zajema OBVEZNI in RAZŠIRJENI PROGRAM

Obvezni program obsega učne predmete, obvezne izbirne predmete, ure oddelčne skupnosti, dneve dejavnosti, šole v naravi.



Diferenciacija pouka

Od 1. do 9. razreda se bo izvajala notranja diferenciacija pouka, ki je po zakonodaji obvezna. To 
pomeni, da bodo učitelji po potrebi prilagajali vsebino, oblike in metode, da bi učenci zahtevano 
učno snov za posamezni razred kar najhitreje tudi usvojili. Gre le za učiteljevo pomoč pri posamezni 
učni uri. 

Diferenciacija v manjših učnih skupinah bo potekala skladno z 32. členom Pravilnika o 
normativih in standardih za izvajanje programa OŠ.

V 7. razredu (3 oddelki) smo pri predmetu matematika oblikovali 3 skupine pri ¼ ur, tako kot v 
preteklem šolskem letu.

V 8. razredu (2 oddelka) smo oblikovali 5 skupin pri vseh urah SLJ, TJA in MAT. V 9. razredu (3 
oddelki) pa smo oblikovali 4 skupine pri vseh urah pri SLJ, TJA, MAT. Zaradi večjega števila 
skupin bo lahko delo uspešnejše in bolj individualizirano.



Obvezni izbirni predmeti

Učenci 7., 8. in 9. razreda so za šolsko leto 2022/2023 
izbrali in se vključili v naslednje obvezne izbirne predmete:

Razred Predmet
Št. 

skupin
Št. 
ur

7. razred

NEMŠČINA 1 (7. in 8. r) 1 2
ANSAMBELSKA IGRA 1 1
UREJANJE BESEDIL 1 1
SODOBNA PRIPRAVA 
HRANE

2 1

LIKOVNA SNOVANJA 1 1 1
OBDELAVA GRADIV LES 1 1
IZBRANI ŠPORT 2 2
Skupaj 9 10

8. razred

MULTIMEDIJA 1 1
LIKOVNA SNOVANJA 2 1 1
GLASBENA DELA 1 1
ASTRONOMIJA SONCE, 
LUNA, ZEMLJA

1 1

ŠPORT ZA ZDRAVJE 2 2
Skupaj 6 6

9. razred

RETORIKA 1 1
LIKOVNA SNOVANJA 3 1 1
GLASBENI PROJEKT 1 1
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 1 1
ŠPORT ZA SPROSTITEV 3 3
Skupaj 7 7

V 7., 8. in 9. razredu učenci izbirajo obvezne izbirne predmete, ki 
so lahko iz leta v leto različni. Razporejeni so v dva sklopa: 
družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehniškega. 

Učenci lahko s prijavnico izberejo 2 uri pouka obveznih izbirnih 
predmetov, lahko pa tudi 3 ure pouka, če s tem soglašajo starši. 
Predmet nemščina se poučuje dve uri na teden, vsi ostali predmeti 
pa po eno uro. 

Če se učenec izobražuje po javno veljavnem programu (glasbena 
šola), je lahko obveznih izbirnih predmetov oproščen. 



Dnevi dejavnosti
Športni dnevi

Razred Čas Vsebina / kraj izvajanja

1. do 5.

september Pohod

oktober Igre z žogo

zima
zimske dejavnosti/drsanje 
(Braslovče oz. Velenje)

april atletika (Žalec/Polzela) (ples)

maj/junij Izbirne vsebine

6. do 9.

september Pohod – 23. 9. 2022 

oktober Igre z žogo 

januar/februar Zimske aktivnosti 

april Atletika 

maj Kolesarjenje in plavanje

Tehniški dnevi
Razred 1. TD 2. TD 3. TD 4. TD

1. do 3. Ekologija
Izdelek, povezan 
z naravoslovno 
vsebino

Preoblikovanje 
materiala

/

4.
4. r. – CŠOD

Ekologija ali izdelek 
iz naravnih 
materialov

Obdelava 
različnih 
materialov

CŠOD
Prvinski bivak

Načrtujemo in 
gradimo: izdelki  
iz škatel

5. Kolo 

6.

Ekologija – pust -
21. 2. 2023

Dekoracija v 
adventu 

Tehniška pisava 
(ŠVN)

Podjetnik bom 
(ŠVN)

7.
Odpadna 
embalaža

Kreativna 
delavnica

Kreativna 
delavnica –
izdelek iz 
umetnih mas

8.

Obrtne 
dejavnosti v naši 
okolici – ogled 
dejavnosti 

CŠOD Soča 
Tolmin (Zrak in 
viri energije)

CŠOD Soča 
Tolmin 
(Preživetje v 
naravi)

9.
Delavnica
Sajenje drevesa 
(15. junij)

Poklicna 
orientacija ‒ 
delavnice
(december)

Priprava prostora 
in dekoracije, 
načrt za 
pogostitev in 
svečano 
podelitev 
spričeval (14. 
junij)



Kulturni dnevi

Razred 1. KD 2. KD 3. KD 4. KD

1. do 3.

Praznični 
direndaj
(šolska 

skupnost: 
Drolc, Šeško, 

Marolt)
23. 12. 2022

Kulturni dan –
priprava na 

muzikal 

6. 2. 2023

Gledališka 
predstava
Lončarič

Slovenija, 
moja dežela 

Rehar

4. in 5.

/

6. Predstava 
ali koncert 
Dobnik

/
7. /
8. /

9.
Opera ali 
balet
Jezernik 

/

Razred 1. ND 2. ND 3. ND

1. do 
3.

Življenjska okolja
1. r. Kmetija
2. r. Vrt
3. r. Travnik

Naravoslovni poskusi
Zdravje (sistematski 
zdravstveni in 
zobozdravstveni pregled)

4.
Gozd , september, 
oktober

Snovi

5. Vreme (ŠVN) Snovi (ŠVN)
6. Dan zdravja

(Zdrava prehrana, 
zdravo telo, dobro 
počutje, prva pomoč)
7. 4. 2023
(petek)
Kosi

Orientacija (junij) Gozd (ŠVN)

7.
Talne in vodne živali  
Savinje

Gozd (junij)

8. CŠOD (iz nabora vsebin) CŠOD (iz nabora vsebin) 

9.
Elektrika in magnetizem 
(junij) 

Mikrobiologija in 
biotehnologija 24. 11. 
(9.c) in 25. 11. (9.a in 9.b)

Naravoslovni dnevi



Šole v naravi 

Razred Termin Tema, dom CŠOD

1. razred 3. 10. – 7. 10. 2022 Mladi raziskovalec, CŠOD Prvine

2. razred še določiti naravoslovne vsebine

3. razred 26. 9. – 30. 9. 2022 Plavanje, CŠOD Burja

4. razred še določiti naravoslovne vsebine

5. razred 20. 3. – 24. 3. 2023 Zimska šola v naravi - Kope

6. razred 20. 3. – 24. 3. 2023 Zimska šola v naravi - Kope

7. razred 6. in 7. 10. 2022 Arboretum Volčji potok

8. razred 20. 3. – 24. 3. 2022 Športno naravoslovne vsebine -
CŠOD Soča

9. razred

Nadarjeni 10. 3. – 12. 3. 2023 CŠOD Burja

MPZ 11. 3. – 13. 3. 2022 CŠOD Prvine



Razširjeni program

Razširjeni program obsega pouk neobveznih izbirnih predmetov, dodatni in dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč, podaljšano bivanje, 
jutranje varstvo ter interesne dejavnosti. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

Projekt RaP

Že četrto leto nadaljujemo s projektom za šole, ki so namesto Zdravega življenjskega sloga pristopile k delu prenove razširjenega programa z 
namenom vsebinsko obogatiti življenje in delo učencev na šoli. Dodeljenih imamo 9 ur, ki jih bomo po navodilih enakomerno razporedili v tri 
vsebinske sklope, tj. gibanje, hrana in prehranjevanje ter zdravje in varnost, in jih umestili v čas pred poukom, prostih ur oz. po pouku za prijavljene 
učence od 1. do 9. razreda. Glavni cilj projekta je skladno z interesi in s cilji učenca vsebinsko obogatiti obvezni program. Vodja tima je Boris 
Klokočovnik, tim pa sestavljajo še Saša Vitanc Brezovnik, Andreja Kosi in Mateja Trop.



Neobvezni izbirni predmeti

Poučevanje angleščine kot neobveznega izbirnega predmeta se bo izvajalo za učence 1. razreda. 

Učenci 4., 5., in 6. razredov so izmed ponujenih neobveznih izbirnih predmetov izbrali naslednje:
 pouk drugega tujega jezika – nemščina (2 uri tedensko), 
 šport (1 uro tedensko),
 umetnost (1 uro tedensko),
 računalništvo (1 uro tedensko). 

Učenci lahko obiskujejo največ 2 uri neobveznega izbirnega predmeta tedensko.
Učenci so se v pouk neobveznih izbirnih predmetov vključili prostovoljno, obiskujejo pa ga do konca 
šolskega leta. Znanje učencev se ocenjuje.
Učenci lahko vsako leto zamenjajo neobvezni izbirni predmet, če to želijo, lahko pa svoje znanje pri 
istem neobveznem predmetu nadgrajujejo in poglabljajo v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.



Dopolnilni in dodatni pouk, 
individualna in skupinska pomoč

Dopolnilni in dodatni pouk bo organiziran za slovenščino, matematiko in 
angleščino, za ostale predmete pa po potrebi v okviru obstoječih ur ISUP 
(individualna in skupinska učna pomoč). V šolskem letu 2022/2023 je na 
ravni šole na voljo 31 ur DOP/DOD in 15,5 ur ISUP.

Priprave na tekmovanja bomo prenesli tudi na interesne dejavnosti. Glede na
interese in sposobnosti bodo posamezni učenci sodelovali v projektih in se
udeleževali raznih tekmovanj. Letošnja raziskovalna naloga sega na področje
zgodovine in geografije na temo Turizmu pomaga lastna glava (mentorici:
Zamrnik, Zahrastnik).

Veliko značilnosti dodatnega in dopolnilnega pouka se je z devetletnim
programom uveljavilo v okviru rednega pouka (heterogene skupine in
diferenciacija pouka) ter pri izbirnih predmetih.



Jutranje varstvo (JV) in varstvo vozačev (VV)

• JV je v šoli Braslovče, POŠ Gomilsko, POŠ Letuš in POŠ Trnava organizirano pred poukom glede na potrebe staršev učencev 1. razreda. JV poteka 
od 6.00 do 8.00 oz. po skupinah glede na časovne potrebe staršev.

• VV od 6. do 9. razreda poteka za vse učence, ki so upravičeni do šolskega prevoza, pred poukom in po njem v za to namenjeni učilnici. Učenci 
vozači se morajo javiti učitelju v varstvu oz. s pisno izjavo staršev dokazati, da ne potrebujejo šolskega prevoza in varstva. Strokovni delavci so 
prisotni ves čas, ko so učenci v šoli, tj. med odmori, v času kosila, ko imajo učenci prosto uro. V času VV bomo uresničevali vsebine RaP-a.

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) 
Na naših šolah je organizirano podaljšano bivanje za učence od 1. – 5. razreda. Skladno z dodeljenimi
urami je na šoli skupno 10 skupin.

Učenci delajo v podaljšanem bivanju po programu (letna priprava za OPB), v katerem se daje
poudarek sprostitvenim, športnim dejavnostim, učenju in pisanju nalog ter ustvarjalnim delavnicam oz.
temam RaP-a. Polni čas bivanja v skupini je od 11.50 do 16.00.



Interesne dejavnosti
Interesna dejavnost Mentor Razred

ŠPANSKI KROŽEK Dobnik 6. – 9.
BIOLOŠKI KROŽEK Kolman, Zajc 6. – 9.
KUHARSKI KROŽEK Kolman 6. – 9.
LIKOVNI KROŽEK Bitenc Janko 6. – 9.

ŠOLSKO GLASILO
Dobnik, Bitenc Janko, 

Marovt
6. – 9.

BRALNA ZNAČKA Dobnik, Vozlič, Marovt 6. – 9.
MUZIKAL Vozlič 6. – 9.
VESELA ŠOLA Marovt 6. – 9.
PLANINSKI KROŽEK Drolc, Prušnik, Vitanc 3. – 9.
KEMIJSKI KROŽEK Zajc 8. – 9.
NARAVOSLOVNI KROŽEK Zajc 6. – 7.
LOGIKA Kosi, Oder, Štolfa 6. – 9.
ZANIMIVA MATEMATIKA Kosi, Oder, Štolfa 6. – 9.
FIZIKALNI KROŽEK Oder 8. – 9.
ČEBELARSKI KROŽEK Drev 3. a, b
KAJ VEŠ O PROMETU Mlinar Kreča 6. – 9.
ROBOTIKA Mlinar Kreča 6. – 8.
GEOGRAFSKI KROŽEK Zahrastnik 6. – 9.
MLADI RAZISKOVALCI Zahrastnik, Zamrnik 6. – 9.
ZGODOVINSKI KROŽEK Zamrnik 6. – 9.
ZAPLEŠI Z NAMI Lončarič 1. – 3. 
CICI VESELA ŠOLA Rehar 1.
DIŠI PO PRAVLJICI Drča Bogataj 3.
GLEDALIŠKI KROŽEK Pražnikar, Ograjenšek 4. – 5.
DEBATNI KLUB Tratnik 6. – 9.

ŠPORTNA TEKMOVANJA
Benčan, Vitanc Brezovnik, 

Pokleka
6. – 9.

ROČNA DELA Sorčan 4. – 5.

Interesna dejavnost Mentor Razred
KULTURNI KROŽEK Jurjovec, Trop, Jeraj, Pintar

POŠ Letuš
PLANINSKI KROŽEK Pokleka
PEŠ BUS Pintar
CICI VESELA ŠOLA Trop
KULTURNI KROŽEK Masnec, Vasle, Kolenc, Korent

POŠ Gomilsko

MODELARSKI KROŽEK Masnec
PLANINSKI KROŽEK Vasle
DIDAKTIČNE IN DRUŽABNE 
IGRE

Vasle

IGRA Kolenc
VESELA ŠOLA Korent
PEŠ BUS Vasle
PLANINSKI KROŽEK Svatina, Zbičajnik

POŠ TrnavaUSTVARJAJMO SKUPAJ Dežan
PEŠ BUS Svatina, Zbičajnik



Tekmovanja

Področje Mentor
SPLOŠNO

Kaj veš o prometu? Mlinar Kreča
konstruktorstvo in tehnologija obdelav Mlinar Kreča
natečaji (LUM) Bitenc Janko, učiteljice RP
vesela šola, 4., 5. r. Sorčan, Pokorny, Korent, Svatina
vesela šola 6. do 9. r. Marovt
cicivesela šola 1. do 3. r. Rehar

ŠPORT in ŠAH
odbojka, dečki, deklice Pokleka, Benčan, Vitanc Brezovnik
odbojka na mivki, dečki, deklice Pokleka, Benčan, Vitanc Brezovnik
mala odbojka, dečki, deklice Pokleka, Benčan, Vitanc Brezovnik
atletika, dečki, deklice Pokleka, Benčan, Vitanc Brezovnik
alpsko smučanje, deskanje, dečki, deklice Pokleka, Benčan, Vitanc Brezovnik
košarka, dečki, deklice Pokleka, Benčan, Vitanc Brezovnik
nogomet, dečki (mlajši, starejši) Benčan
Šah Flander

Področje Mentor
TEKMOVANJA V ZNANJU po predmetnih področjih

tekmovanje iz FIZ (Stefanovo priznanje) Oder
tekmovanje iz BIO (Proteusovo priznanje) Zajc
tekmovanje iz KEM (Preglovo priznanje) Zajc
tekmovanje iz SLJ (Cankarjevo priznanje) Dobnik
tekmovanje iz SLJ (Mehurčki) učiteljice RP
tekmovanje iz MAT Kenguru  (Vegovo priznanje) Oder, vodje POŠ
tekmovanje iz TJA, 8. r. Šeško
tekmovanje iz TJA, 9. r. Marolt
tekmovanje iz ZGO Zamrnik
tekmovanje iz GEO Zahrastnik
logika, 6. do 9. Štolfa
orientacija, 6. do 9. aktiv predmeta Šport
tekmovanje iz znanja NAR, Kresnička Zajc, vodje POŠ
tekmovanje iz znanja astronomije Oder
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Kolman
tekmovanje Računam z Lili in Binetom 3 učiteljice 3. r.

Učencem, ki bi se radi udeležili tekmovanj na področjih, kjer šola ne tekmuje, in to javijo v šolo, 
poskrbimo za prijavo in dodelimo mentorja. Spremstvo učencu organizirajo starši.
Udeležili se bomo tudi nekaterih, med letom razpisanih tekmovanj in natečajev, ki na začetku šolskega 
leta še niso znani, a so za učence zanimivi in poučni.



Ekskurzije
Razred Lokacija Organizator

1. Ljubljana – živalski vrt Trop
2. Rogatec (muzej na prostem), Dvorec Strmol Rehar
3. Vulkanija in grad Grad Masnec

4. in 5. Velenje, grad, rudnik Pokorny

6. (a,b,c) V okviru šole v naravi
Lea Kolman, 
Sabina Šeško, Martina 
Vozlič

6. (a,b,c)
Mesto pod mestom Celje, Pokrajinski muzej 
Šempeter (Jama Pekel in gozdna učna pot) – 23. maj 2023 Zahrastnik, Zajc

7. (a,b,c)
Volčji Potok (Arboretum), Geos
- 6. in 7. oktober 2022

Zajc, Zahrastnik

7. (a,b,c)
Eko muzej, Hmeljarski inštitut, Rastem s knjigo, Savinova hiša 
(razstava učencev) – maj/junij

Zajc, Kronovšek, Bitenc 
Janko

8. (a,b)
Ogled Trubarjeve domačije, Woop – LJ Trampolinski park – 7. oktober 
2022 (petek)

Bitenc Janko, Kosi

8. (a,b)
Hiša eksperimentov, Prirodoslovni  muzej, Narodna galerija (Ljubljana 
- 23. maj 2023)

Oder, Bitenc Janko, Zajc

9. (a,b,c) Ekskurzija Primorska (9. junij) Filej, Marovt, Zajc

9. (a,b,c)
Radovljica – čebelarski muzej, Prešeren, Finžgar, Jalen, pot kulturne 
dediščine - 6. oktober 2022 (četrtek)

Vozlič



Prireditve
Čas Prireditev Tim ŠKD

september Sprejem prvošolcev  
1. 9. 2022

Učiteljica 1. r. in 
2. učiteljica v prvem razredu

oktober obeleženje spomina na mrtve, reformacija, sodelovanje 
z borci – Letuš Tratnik, Zahrastnik

december prireditev ob dnevu samostojnosti
noč branja za 3. do 6. razred

Marovt, Zajc
Kronovšek

december/januar Prireditev za starejše krajane/upokojene delavce šole Jezernik, Rehar

februar Kulturni maraton 
Kronovšek, Marovt, Jezernik
Pražnikar, Drča Bogataj

marec koncert za šolski sklad – muzikal Vozlič, Vombek
april bralna značka Kronovšek

maj

9. maj, dan zmage in Evrope – Letuš
9. 5. 2023
Majska mavrica 
25. 5. 2023

Jezernik, POŠ Letuš

Jezernik, Lončarič, Zahrastnik

junij

predaja knjige/ključa Braslovški junaki Zajc

slovesni zaključek devetošolcev Filej, Marovt, Zajc

prireditev ob dnevu državnosti (občinska proslava) Avbreht, Bitenc Janko



Projekti
Projekti pomenijo nadgradnjo pouka in dajejo značaj posamezni šoli. So možnost 
osebne in poklicne rasti tako delavcev šole kot učencev. Nabor projektov je tu na 
enem mestu, sicer so zastopani le večji podprojekti. V razredih se odvijajo še 
manjši razredni projekti, ki plemenitijo pouk. 

Projekti Nosilci

Zdrava šola
Shema šolskega sadja, zelenjave in 
mleka
tradicionalni slovenski zajtrk
medgeneracijsko (športno) 
druženje
zmorem več
s kolesom po Sloveniji
(zaposleni, starši, otroci)
razširjen program (RaP)
FIT pedagogika (po dogovoru)
EU vas

Ribič Kovač (shema, zajtrk)

Kosi (zdrava šola)

razredničarke, učitelji (druženje, minuta za 
zdravje)

Klokočovnik, tim (dejavnosti RaP-a)

Vitanc Brezovnik
(Pokleka)

Kolenc(FIT ped.)
Bitenc, Marovt, Dobnik (EU vas)

Bralna pismenost, izboljševanje pouka 
Rastem s knjigo 
Noč branja
NMSB'20 Nacionalni mesec 
skupnega branja in Kdor ne bere, 
ga pobere 
formativno spremljanje pouka
računalniško opismenjevanje

Kronovšek (knjiga, noč branja)

razredničarke, učitelji (branje)

učitelji (FS)
Štolfa, računalničar (r. opismenjevanje, zunanji)

Projekti Nosilci
Natečaji, interesi

Evropa v šoli
po razpisu
šolski natečaj: koledar za 
2022
predstavitev interesnih 
dejavnosti

Bitenc Janko, učitelji RS, PS (natečaji)

Bitenc Janko, komisija (koledar)

Dobnik, tim (predstavitve ID)

Kulturna šola
Šolsko glasilo: Skozi štiri 
letne čase
šolski radio
prireditve v živo (in na 
daljavo)
oglaševanje dogodkov na 
TV
šolska pošta
škrat Monderlin na 
Žovneškem gradu

organizatorji prireditev

Predovnik (poštni nabiralnik)

Jezernik (radio)

Palir Balta (šolska TV)

Marovt (glasilo)

Lukman (škrat Monderlin)

Likovna kolonija
Polepšajmo šolo (in 

okolico) Bitenc Janko in spremljevalci

Teden vseživljenjskega učenja
učiteljice RS

Oglaševanje
ureditev oglasnih desk z 
napisi
objavljati v lokalnem 
časopisju
vzpostaviti objave preko 
šolske TV

vodstvo, strokovni delavci



S šolskim koledarjem so določeni prazniki, šolske počitnice in drugi 
pomembni dnevi, ki veljajo za vse slovenske osnovne šole.

Šolski koledar
20

22

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek -
petek

31. 10. – 4. 11. JESENSKE POČITNICE

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE
torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
nedelja 25. 12. BOŽIČ
ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek -
ponedeljek

26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE

20
23

nedelja -
ponedeljek

1. 1. – 2. 1. NOVO LETO

petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

ponedeljek 
- petek

30. 1. – 3. 2. ZIMSKE POČITNICE 

sreda 8. 2.
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK

petek -
sobota

17. in 18. 2.
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE 
ŠOLE

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
četrtek -
torek

27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE

ponedeljek 
- torek

1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA

četrtek 15. 6.
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL

petek 23. 6.
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI

ponedeljek 
- četrtek

26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE

4. 5. 2023 – četrtek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

8. 5. 2023 – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. 2023– sreda NPZ iz glasbene umetnosti za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Nacionalno preverjanje znanja



Strokovni delavci šole
Poučevanje po razredih oz. predmetih na matični šoli

Ime in priimek Razredništvo/Prostor Poučevanje
Urška Avbreht 1. a razredni pouk
Ana Rehar 1. b razredni pouk
Valentina Prušnik 2. a razredni pouk
Tjaša Lončarič 2. b razredni pouk
Lea Ježovnik kabinet 1. triada 2. učiteljica, JV
Urška Sever kabinet 1. triada 2. učiteljica, OPB 1 in 2
Nika Drev 3. a razredni pouk
Alenka Drča Bogataj 3. a razredni pouk
Jerneja Pražnikar 4. a    razredni pouk
Nika Ograjenšek 4. b razredni pouk
Anja Tratnik 5. a razredni pouk
Irena Sorčan 5. b razredni pouk
Simona Kronovšek kabinet 2. triada OPB 4
Sara Kramperšek kabinet 1. triada OPB 3
Saša Vitanc 
Brezovnik fitnes ŠPO, NŠP
Sabina Šeško 6. a TJA
Martina Vozlič 6. b SLJ
Lea Kolman 6. c BIO, GOS, SPH, NPH, OPB
Jasna Dobnik 7. a SLJ
Simona Marolt 7. b TJA
Tatjana Zamrnik 7. c ZGO, NI2, NI3, N2N
Andreja Kosi 8. a MAT 
Saša Bitenc Janko 8. b LUM, LSI, LS2, LS3, NUM, 

OPB
Marija Filej 9. a TJA
Tina Marovt 9. b SLJ
Tina Zajc 9. c BIO, NAR, KEM

Ime in priimek Razredništvo/Prostor Poučevanje
Anja Jezernik kabinet družboslovja GUM, OPZ, MPZ, ANI, GLD, GLP
Anja Zahrastnik kabinet družboslovja DKE, GEO
Mojmir Benčan ŠD in kabinet ŠPO
Boris Klokočovnik kabinet 2. triada OPB 5
Jasmina Štolfa učilnica MAT, UBE, MME, ROM, NRA, NTE,
Branka Mlinar Kreča učilnica, kabinet TIT TIT, NTE, OGL, OID, koles.izpit
Katja Oder kabinet, učilnica FIZ, KEM FIZ, MAT, SLZ
Andreja Drolc kabinet DSP DSP (socialni pedagog)
Veronika Radjenovič pisarna svetovalno delo svetovalna delavka – šola
Sara Predovnik pisarna svetovalno delo svetovalna delavka – šola in vrtec
Lana Sitar učilnica za DSP DSP (inkluzivni pedagog)
Senka Palir Balta učilnica za DSP DSP (specialni pedagog)
Simona Kronovšek knjižnica knjižničarka
Suzana Vombek pisarna pomočnica ravnatelja
Erik Robnik kabinet ROID
Nada Topovšek Jelen kabinet BIO, KEM, FIZ laborant
Katja Ugovšek (II. OŠ Žalec) DSP, ink. pedagoginja
Petra Menih (II. OŠ Žalec) DSP, psihologinja



Prednostne naloge dela v šolski svetovalni službi:

• vpis šolskih novincev;
• vpis učencev v srednje šole (roditeljski sestanki za učence in starše, karierna orientacija na razrednih urah,

individualni razgovori z učenci, prijava v SŠ);
• skrb za socialno šibke učence (subvencionirana prehrana preko CSD, šole v naravi, letovanja);
• pomoč učencem z učnimi in čustveno-vedenjskimi težavami;
• delo z učenci s posebnimi potrebami (izvajanje DSP, diagnosticiranje, priprava predlogov za komisijo za

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami);
• pomoč strokovnim delavcem pri reševanju problemov v oddelku;
• priprava predavanj za učence, starše, vzgojiteljski in učiteljski zbor;
• strokovna podpora ravnatelju;
• delo z nadarjenimi učenci;
• sodelovanje s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih;
• načrtovanje in izvedba tabora za nadarjene;
• sodelovanje pri projektih;
• sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Šolsko svetovalno delo na šoli izvajata Veronika Radjenović in Sara Predovnik.

Šolska svetovalna služba



Kulturni dnevi
Razred 1. KD 2. KD 3. KD 4. KD

1. do 3.

Praznični 
direndaj
(šolska 

skupnost: 
Drolc, Šeško, 

Marolt)
23. 12. 2022

Kulturni dan –
priprava na 

muzikal 

6. 2. 2023

Gledališka 
predstava
Lončarič

Slovenija, 
moja dežela 

Rehar

4. in 5.

/

6. Predstava 
ali koncert 
Dobnik

/
7. /
8. /

9.
Opera ali 
balet
Jezernik 

/

Razred 1. ND 2. ND 3. ND

1. do 
3.

Življenjska okolja
1. r. Kmetija
2. r. Vrt
3. r. Travnik

Naravoslovni poskusi
Zdravje (sistematski 
zdravstveni in 
zobozdravstveni pregled)

4.
Gozd , september, 
oktober

Snovi

5. Vreme (ŠVN) Snovi (ŠVN)
6. Dan zdravja

(Zdrava prehrana, 
zdravo telo, dobro 
počutje, prva pomoč)
7. 4. 2023
(petek)
Kosi

Orientacija (junij) Gozd (ŠVN)

7.
Talne in vodne živali  
Savinje

Gozd (junij)

8. CŠOD (iz nabora vsebin) CŠOD (iz nabora vsebin) 

9.
Elektrika in magnetizem 
(junij) 

Mikrobiologija in 
biotehnologija 24. 11. 
(9.c) in 25. 11. (9.a in 9.b)

Naravoslovni dnevi

Sodelovanje s starši

Skupne mesečne govorilne ure
Za starše učencev razredne stopnje od 1. do 5. razreda so govorilne ure 
ob torkih. Za starše učencev predmetne stopnje, tj. od 6. do 9. razreda pa 
ob četrtkih. Praviloma govorilne ure potekajo od 17.00 do 18.00. Starši se 
posvetujejo z razredniki in z učitelji, ki posamezni predmet poučujejo. 
Želimo, da na govorilne ure starši prihajajo skupaj z otroki.

Termini za 1. - 5. razred: 18. 10., 15. 11, 20. 12., 17. 1., 21. 3., 18. 4., 16. 5.
Termini za 6. - 9. razred: 20. 10., 17. 11., 22. 12, 19. 1., 23. 3., 20. 4., 18. 5.

Tedenska govorilna ura se vsakemu strokovnemu delavcu določi glede na 
sestavljen urnik pouka oz. razporeditve njegovega dela za tekoče šolsko 
leto. Terminski seznam govorilnih ur je objavljen na spletni strani 
šole https://www.osbraslovce.si/objava/284788

Dogovorna govorilna ura
1. Po dogovoru s posameznimi učitelji
2. Govorilna ura za učence

(določena z oblikovanjem urnika)

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2022/2023
Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno 
sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zaželjeno je, da starši redno 
obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo tako sproti 
spremljali otrokov napredek v šoli.
Prvi roditeljski sestanek je ob začetku šolskega leta (september) in je 
skupen za vse starše. Ostali sestanki so organizirani po razredih oz. 
oddelkih. Na vsakem od njih razrednik pripravi strokovno temo v zvezi s 
trenutno problematiko v razredu.

Druge oblike sodelovanja s starši so:
• spremstvo učencev na ekskurzije;
• sodelovanje na naravoslovnih, kulturnih in športnih dnevih;
• pomoč staršev pri pripravi prireditev;
• obiski staršev v razredu, obiski učiteljev na domu;
• razna pisna sporočila;
• sodelovanje preko spletnih stani zavoda www.osbraslovce.si in 

elektronskih naslovov naših šol in službenih naslovov 
strokovnih delavcev oz. preko eAsistenta, šolske spletne strani, 
spletne učilnice ipd.

https://www.osbraslovce.si/objava/284788


Šolska prehrana

Katalog medicinsko indiciranih diet vsebuje:
• alergijsko dieto brez kravjega mleka,
• alergijsko dieto brez jajc,
• alergijsko dieto brez pšenice,
• alergijsko dieto brez arašidov,
• alergijsko dieto brez drevesnih oreščkov,
• individualno alergijsko dieto,
• brezglutensko dieto,
• dieto pri laktozni intoleranci,
• dieto pri fruktozni intoleranci,
• sladkorno dieto – štetje OH (zdravljenje z

inzulinsko črpalko ali FIT terapija),
• dieta pri motnjah prebave,
• dieta pri drugih kroničnih boleznih.

V šolski kuhinji pripravljamo malico za vse 
učence šole. Zaželeno je, da vsak učenec 
zaužije v šoli vsaj en obrok dnevno. V 
dogovoru s starši, z zdravnikom in s šolo je 
možna dietna hrana za učence z 
zdravstvenimi težavami.

Čas kosila je med 11.00 in 13.30 uro.

Prehrano (v primeru nepredvidenega 
izostanka) starši odjavijo preko 
eAsistenta do 8. ure zjutraj za tekoči dan.

Cene obrokov:
Malica: 0,90 €
Popoldanska malica: 0,40 €
Kosilo: RS: 2,65 €, PS: 2,99€

Vsako leto pripravimo tradicionalni 
slovenski zajtrk (med, maslo, kruh, 
mleko, jabolko), ko je na mizi lokalno 
pridelana hrana.

Glavna vzgojna naloga pri razdeljevanju 
hrane je navajanje otrok na kulturno 
uživanje le-te.
Vključeni smo v shemo šolskega sadja in 
zelenjave. Učenci dobijo dvakrat tedensko 
sezonsko sadje.



Šolska knjižnica
Šolska knjižnica je odprto učno okolje, ki omogoča in podpira učenje in poučevanje. Namenjena je učencem in strokovnim delavcem šole ter vrtca in je
sestavni del vzgojno izobraževalnega dela šole.

Splošni cilji

• Učenci se navajajo na knjižnično okolje in 
vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo 
pozitiven odnos do knjižnice in njenega 
gradiva s poudarkom na vzgoji za knjigo, 
motivacijo za branje in estetsko uživanje.

• Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in 
drugih informacijskih virov spoznavajo 
probleme ter se učijo učinkovitih strategij 
njihovega reševanja.

• Učenci razvijajo različne spretnosti in 
sposobnosti (komunikacijske, 
informacijske, raziskovalne …).

Šolska knjižničarka je Simona Kronovšek.

Knjižnični red

V knjižničnem redu so zapisane pravice in 
dolžnosti uporabnikov, kaj v knjižnici da in 
česa v knjižnici ne. Poudarek je na 
primernem obnašanju v knjižnici in skrbno 
ravnanje z izposojenim 
gradivom. Poškodovano ali izgubljeno 
gradivo je potrebno nadomestiti z novo 
knjigo istega naslova ali s po 
vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru 
s knjižničarjem. Vse gradivo je potrebno 
vrniti pred iztekom šolskega leta.

Knjižnični red je v celoti dostopen na spletni 
strani šolske knjižnice.

Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja za učence in razrede je  določena z urnikom. 
Knjižnica in čitalnica sta za učence in učitelje odprti vsak 
dan od 7.00 do 14.00. Ko v knjižnici poteka pouk ali 
druge dejavnosti, izposoje ni. Izposoja za vse poteka v 
programu Cobiss.



Učbeniški sklad

MIZŠ zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učence od 1. do 9. razreda osnovne 
šole Braslovče in vseh treh podružničnih šol.

Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli tudi brezplačno učno gradivo oz. delovne zvezke.

Prenova učbenikov poteka po priporočilih, ki jih šole dobimo z ministrstva in po Pravilniku o upravljanju učbeniških 
skladov (Uradni list RS, št. 12/20). Učbenike si učenci izposodijo na šoli v kompletu. Večino jih prejmejo pred 
koncem šolskega leta oziroma v prvem tednu novega šolskega leta. Če si kdo ne želi izposoditi učbenikov 
iz učbeniškega sklada, podpišejo starši odjavnico. Dostopna je na spletni strani šole.

Učenci z vsemi učbeniki skrbno ravnajo in jih ovijejo. Ob izteku šolskega leta morajo nepoškodovane vrniti šoli. V
kolikor je učbenik poškodovan, uničen ali ni vrnjen, je potrebno plačati odškodnino ali povrniti stroške nakupa novega.

V Cobissu je vodena evidenca nabave in izposoje učbenikov in vsa ostala predpisana dokumentacija. S stani učiteljev je
skrbno izbran in pripravljen je tudi seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki jih učenci uporabljajo v novem
šolskem letu. Te kupijo starši sami po priloženem seznamu za vsako šolo.

Seznami potrebščin za vse razrede so objavljeni na spletni strani šole v zavihku učbeniški sklad.



Prevozi učencev

OŠ Braslovče ima izdelan Prometno varnostni
načrt, ki je dostopen na spletni strani. V njem je
podrobno opisan tudi režim prevozov, kultura in
varnost na prevoznih sredstvih in dejavnosti, ki jih
izvajamo za samo varnost učencev. Izvedli bomo
anketo o varni šolski poti.

Učenci prihajajo v šolo iz naselij Letuš in Podgorje
z redno avtobusno linijo (Mozirje – Celje) in
šolskim kombijem, iz naselij Grajska vas,
Gomilsko, Šmatevž, Zakl, Šentrupert, Trnava in
Orla vas z izrednim avtobusom, z Dobrovelj, iz
Podvrha in Zgornjih Gorč s šolskim kombijem in
prav tako iz Malih Braslovč, Preserij, Pariželj,
Topovelj in Poljč.

Peš prihajajo le učenci iz Spodnjih Gorč, Rakovelj
in Braslovč.

Učence v prvem razredu devetletke v skladu z
zakonom o cestnem prometu do izpolnjenega
sedmega leta starosti vozijo v šolo in iz nje starši.

POŠ obiskujejo učenci posameznega šolskega
okoliša do vključno 5. razreda (razen POŠ Trnava).

Vozni red s postajališči:

Vožnje v šolo

6.30 Šentrupert 1 – Trnava (AP) 6.35 – Orla vas (spomenik) 6.40 – Topovlje vas 6.40 – Parižlje
(ekološki otok) 6.45 – Parižlje (Kač) 6.45 – OŠ Braslovče AP

7.00 Šmatevž (AP) – Grajska vas (GD) 7.05 – Gomilsko (POŠ) 7.10 – Zakl (vas) 7.12 – Poljče
(križišče) 7.14 – Kamenče (sušilnica) 7.17 – OŠ Braslovče AP

7.30 Kamenče – Poljče – Parižlje (ek. otok) 7.40 – Parižlje (Kač) 7.40 – OŠ Braslovče

6.30 Podvrh 24 – Podvrh 53 a – Podvrh 71 6.35 – Podvrh 1 – OŠ Braslovče AP

6.50 Letuš gmajna (ek. otok) – POŠ Letuš 6.55 – Zgornje Gorče 7.00 – Podvrh 88 7.03 – OŠ
Braslovče AP

7.15 Šmatevž – OŠ Braslovče
7.30 Zakl – Šmatevž – POŠ Gomilsko 7.40 – Orla vas (spomenik) 7.45 – POŠ Trnava 7.50 – Topovlje

(Marovt) 7.55 – OŠ Braslovče

LINIJA 2

6.25 Dobrovlje Iskrač – Dobrovlje Dom borcev – Dobrovlje AP – Dobrovlje Ramšak – Podvrh –
POŠ Letuš 6.55 – Letuš (75 a, 88, 80 a, Soteska) 6.55 – Letuš AP Zgornji Hrašan 7.00 –
Soteska – Letuš AP – OŠ Braslovče AP

7.15 Male Braslovče (čistilna) – OŠ Braslovče
7.35 Zgornje Gorče (AP) – Zgornje Gorče (vas) – Male Braslovče (čistilna) 7.45 – OŠ Braslovče AP

LINIJA 3

LINIJA 1



Vožnje iz šole

LINIJA 1

LINIJA 2

LINIJA 3

13.15 OŠ Braslovče AP – Kamenče – Poljče –Topovlje – Parižlje (ek. otok) – Parižlje (Kač)

13.40 OŠ Braslovče AP – Kamenče – Šmatevž – Gomilsko GD – Grajska vas – Trnava – Orla
vas

14.20 OŠ Braslovče AP – Kamenče – Poljče – Zakl – Gomilsko Roter – Grajska vas –
Grajska vas 1a – Šentrupert 1 a – Trnava – Orla vas

13.15 OŠ Braslovče AP – POŠ Letuš – Letuš (75 a, 88, 80 a) – Letuš AP Zgornji Hrašan –
Letuš gmajna

14.10 OŠ Braslovče AP – Topovlje – Parižlje
14.20 OŠ Braslovče AP – Podvrh 1 – Podvrh 53 a – Podvrh 71 – Podvrh 24 - Šmatevž

13.15 OŠ Braslovče AP – Male Braslovče – Zgornje Gorče

13.50 OŠ Braslovče AP – Povrh 88 – Male Braslovče
14.10 OŠ Braslovče AP – Male Braslovče - Letuš gmajna – POŠ Letuš – Letuš (78 a, 88,

80a) – Letuš AP Zgornji Hrašan – Zgornje Gorče – Dobrovlje



Pravila hišnega reda so bila posodobljena v letu 2020/2021 in vključujejo protokole:

• dežurstva,
• v varstvu vozačev,
• pri organizaciji OPB,
• pri organizaciji dni dejavnosti,
• pri organizaciji kulturnih prireditev,
• pri predaji knjige Braslovški junaki,
• pri šolski prehrani,
• pri ravnanju z učbeniki iz učbeniškega sklada.

Pravila hišnega reda so dostopna na spletni strani šole: 
https://www.osbraslovce.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/403/Hisni_red.pdf

OŠ Braslovče s hišnim redom določa območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora 
in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter ostala pravila, ki so pomembna za delo v šoli.

Pravila hišnega reda

https://www.osbraslovce.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/403/Hisni_red.pdf


Predavanja

Predavanja v sklopu preventive izvede
ZD Žalec na OŠ Braslovče.
Z delavnicami, ki delujejo v okviru
vzgoje za zdravje za otroke in
mladostnike, motivirajo in učijo
posameznike, da pridobijo veščine, s
katerimi bodo lažje vzpostavili ustrezna
vedenja za varovanje in krepitev zdravja.
Pripravljene so na podlagi strokovnih
smernic in so prilagojene starosti
učencev.

Zdravstvena vzgoja
Razred Vsebina

1. Zdrave navade

2. Osebna higiena

3. Zdrav način življenja

4. Preprečevanje poškodb

5. Zasvojenost

6. Odraščanje

7. Pozitivna samopodoba in stres

8. Medosebni odnosi

9. Vzgoja za varno in odgovorno spolno življenje

Izvajalki Vzgoje za zdravje:
Ana Kegu, dipl. m. s.
Mateja Brglez, dipl. m. s.

Otroci od 2. do 5. razreda bodo sodelovali v akciji TEKMUJMO ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI 
PREHRANI.
To je vseslovenska akcija pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. 
Tekmovanje pomeni preverjanje učinkovitosti ustne higiene, vzbujanja interesa, motivacijo in spodbudo za 
delo vnaprej. Otrokom bo v začetku šolskega leta v drugem razredu predstavljen potek tekmovanja.
V tem uvodu bomo skupaj poiskali obloge na zobeh in ponovili pravilno tehniko umivanja. Vsi ostali 
nenapovedani obiski bodo namenjeni
kontroli čistosti zob in individualnemu svetovanju otrokom glede čiščenja zob.

Izvajalki zobozdravstvene vzgoje:
Petra Laznik, dipl. m. s.
Anja Štraus, dipl. m. s.

Zobozdravstvena vzgoja



Sistematski pregledi

Vsi učenci OŠ Braslovče imajo v ZD Polzela preventivni pregled pri zobozdravniku. Učence 1. razreda na
povabilo zobozdravnice odpeljejo starši. Ostale učence od 2. do 9. razreda spremljajo učitelji.

Učenci 1., 3., 6., in 8. razreda imajo v ZD Polzela preventivni sistematski pregled. V soglasju s starši so izvedena
tudi cepljenja po programu. Učence spremljajo učitelji.

Izvajalec:
Andrej Mlakar, dr. med. spec. ped.



Požarna varnost

Načrtovana je vsakoletna evakuacija.
Vključili se bomo v občinsko vajo
gasilskih društev, predvidoma v tednu
otroka. Izvedli bomo praktične vaje.
Načrt evakuacije v sodelovanju z
vodstvom pripravi Damijan Sorčan.

Aktivnosti in ukrepi za zagotavljanje varnosti učencev

Prometna vzgoja
Šola ima Prometno-varnostni načrt, ki se vsako leto 
posodobi. Vsi učitelji uresničujejo vsebine prometne 
vzgoje v okviru posameznih predmetov, interesnih 
dejavnosti, pri razrednih urah in na ekskurzijah. 
Sodelovanje s Policijsko postajo Žalec poteka vse 
leto. Tako organiziramo predavanja za učence o 
varnosti v prometu, za učence 4. in 5. razredov 
imamo tečaje za opravljanje kolesarskega izpita. Tri 
kolesa so na voljo v šoli in jih je kupila Občina 
Braslovče. Kolesarske izpite vodi Branka Mlinar 
Kreča. Šola je pridobila tudi kolesarnico. 

Učenci dobijo proti koncu šolskega leta navodila, 
kako naj čim bolj varno preživijo počitnice. Velik 
poudarek posvečamo nošenju čelad pri vožnji s 
kolesom in nošenju rumenih rutic.

V pouk oz. dejavnosti bomo vključevali vsebine o 
mobilnosti, izvedli tekmovanje Kaj veš o prometu.

Za prvo triado je organizirano jutranje varstvo; 
varstvo šoli financira Občina Braslovče, oddelke 
jutranjega varstva za prvošolce financira MIZŠ.



Pripravili:
Veronika Radjenović in Sara Predovnik

„Kjer je volja, tam je pot.“ 
(angleški pregovor)
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