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V letu 2018/19

•90 šol (OŠ, SS, zavodov)

•42238 učencev in dijakov

V letu 2019/20

•101 šola (OŠ, SS zavodi)

•52322 učencev in dijakov

ŠOLE V REGIJSKI MREŽI



šolsko leto 2018/2019 šolsko leto 2019/2020

št. aktivnih članov, ki dobi potrdilo št. aktivnih članov, ki dobi potrdilo

569 949

št. vodji ki dobi potrdilo št. vodji ki dobi potrdilo

78 99

št. oddanih poročil šol št. oddanih poročil šol

78 99

št. dodatnih nalog, ki so jih izvajale šole št. dodatnih nalog, ki so jih izvajale šole

711 405

skupno št. ur porabljenih za izvedbo nalog skupno št. ur porabljenih za izvedbo nalog

15269 25039,5

Primerjava šol. leto 2018-19 / 2019-20

• Kje smo?

• Koliko učiteljev dobi potrdilo?

• Koliko ur porabite za naloge?

• Koliko nalog ste izvedli? Zakaj tolikšna razlika?.....



• Izvedli ste 405 svojih nalog 

• Izvedli ste veliko nalog povezanih z 

izobraževanji ZŠ

• Pri nalogi Več gibanja ste skupno zajeli 

21517 učencev in dijakov

Naloge preteklega leta 2019/20

Vsebine iz regijskih izobraževanj št. šol ki so izvedli 

Izboljšanje duševnega zdravja 39

To sem jaz 27

Več gibanja 62

Zdrava prehrana 56

Motnje hranjenja 10

Zdrava spolnost 23

Zmanjševanje teže šolske torbe 20

Hrup in zdravje 13

Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu 49

Kako šola prisotpi pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi 14

Ko učenca strese stres 17



• Dragoceni ste in imate pomembno vlogo pri spreminjaju šolskega okolja 

v skrbi za zdravje generacij otrok. Pomembna je vaša podpora z 

izobraževalnimi vsebinami, učnim materialom, plakati in najbolj 

posebna, vaša osebna podpora, ki nam marsikdaj pomeni največ.

• Pohvalila bi vso podporo, ki jo NIJZ daje šolam. Dobrodošli so prispevki 

in uporabne vsebine, ki jih pošiljate vodjem. Se priporočamo.

• Menim, da mreža dobro deluje, koordinacija delovanja na regijskem 

nivoju  je zelo uspešna in upam, da se v prihodnjem šolskem letu 

uspešno srečamo v živo.

• Veseli smo dobrega sodelovanja z vami, številnih koristnih informacij, ki 

nam jih pošiljate in možnosti aktivnih udeležb na sestankih. 

• Upam, da bo v prihodnje še več konkretnih tem, ki jo lahko dodajamo k 

že zdravim dejavnostim, ki živijo na šoli.

Komentarji, pohvale in predlogi



HVALA VAM 

NAJ BO JESENSKA POT 

ČIM MANJ 

“SPOLZKA “


