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1. Predstavitev šole
OŠ Brezovica pri Ljubljani

• MAŠ Brezovica: 32 oddelkov – 790 učencev

(+  13 oddelkov OPB)

• POŠ Notranje Gorice:   6 oddelkov – 115 učenca 

(+ 4 oddelki OPB)

Skupaj 905 učencev, 119 delavcev šole od tega

94 strokovnih delavcev.



Vodstvo šole
Ravnateljica: Meta Trček

Pomočnici ravnateljice

Barbara Benčina – razredna stopnja

Gabrijela Marinko – predmetna stopnja

Vodja podružnice: 

Danila Grebenc Brezočnik



Vloga svetovalne službe
Svetovalna služba: 

Maja Novljan – 1. do 5. razred na Brezovici

Ana Sternen - POŠ

Lidija Pečjak Zgonc – 6. – 9. razred

Kaj narediti, ko pride otrok domov in pove, da 
se mu je šoli zgodila krivica?

(učitelj / razrednik / svetovalna služba / 
ravnateljica)



2. Uspeh na NPZ 

6. razred

povprečje 

šole

državno 

povprečje

odstopanje

matematika 57,6 52,5 +5,1

slovenščina 48,4 46,2 +2,2

angleščina 51,6 51,1 +0,5



Uspeh na NPZ 

9. razred

povprečje 

šole

državno 

povprečje

odstopanje

matematika 58,9 53,1 +5,8

slovenščina 53,9 51,0 +2,9

tehnika in 

tehnologija

53,9 49,1 +4,8



3. Uspehi, tabori, delavnice
Bronasta, srebrna in zlata priznanja iz 

znanj

Priznanja na literarnih in filmskih natečajih

Visoke uvrstitve na športnih tekmovanjih 

(odbojka, atletika, košarka, gimnastika…)

Spleti mrežo, planinski tabor, nadarjeni

Šolski vrt

Prostovoljci



4. dogovori
Starši in učenci morajo poskrbeti za 

pravočasen prihod v šolo – 10 minut pred 
pričetkom prve ure pouka po urniku – ob 7.20 
oziroma ob 8.15

NPZ – 6.r obvezno 7., 9. in 13. maj

Avtobusni prevozi

Učencem, ki so prijavljeni na tekmovanje in 
so nato neopravičeno odsotni, se zaračuna 
tekmovalnina povečana za 2,00 eur za 
materialne stroške.

V šolskem letu 2018/19 imamo 3 delovne 
sobote: 29. 9., 10. 11. 2018 in 5. 1. 2019



Dnevi dejavnosti
- udeležba obvezna

- Načrtovana odsotnost - predhodno 

prinesejo opravičilo (3 dni)

- nenačrtovana odsotnost - pol ure pred 

odhodom oz. najkasneje do 7.30, sicer se 

zaračuna avtobusni prevoz in v naprej 

kupljene vstopnice



5. Kako delamo v šoli

Popoldanske GU – vsak DRUGI četrtek v 

mesecu

5 dodatnih dni odsotnosti - obrazec

Učenci v šoli mobitelov ne uporabljajo

Šolski sklad

Navajanje na samostojnost

PETKA (43 posameznikov skrbi za 9 otrok)

lidija.pecjak@os-brezovica.si

../../obrazci/daljša odsotnost od pouka.pdf


8. Delo v razredu
6.a Nan Lapanja

6.b Marjeta Cvetko

6.c Urša Krvina

6.d Barbara Kavčnik Rogelj

7.a Andreja Dobnikar

7.b Nataša Intihar Klančar

7.c Marija Lavrič

7.d Barbara Cajnar


