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Dragi učenci, spoštovani starši!  

 

Pred vami je publikacija o delu, ki ga načrtujemo za šolsko leto 

2014/2015, in v kateri smo za vas zbrali čim več koristnih in uporabnih 

informacij. Več in podrobneje o nas pa boste izvedeli na naših spletnih 

straneh www.oslovrenc.si. 

 

V letu, ki je pred nami, bomo nadaljevali in poglabljali svoje delo v okviru 

eko šole in zdrave šole, nadaljujemo pa tudi z vsemi aktivnostmi, ki so 

nam prinesle naziv kulturna šola 2012 – 2015.  

 

Še naprej bodo našim učencem ponujene bogate interesne in obogatitvene 

dejavnosti. Razvijali bomo vrednote, kot je odgovornost, dobri medosebni 

odnosi ter zdrav način življenja. Nadaljevali bomo s spodbujanjem bralne 

pismenosti, z učenjem bralno učnih strategij in z razvijanjem e-pismenosti. 

Za dobre medosebne odnose in skrb za sočloveka si bomo prizadevali 

preko dobrodelnih akcij, pomoči sošolcem ter v okviru različnih projektov. 

 

Nadaljevali bomo s projektom Zdrav življenjski slog, financiran iz 

Evropskih socialnih skladov in ministrstva. Upamo, da ne bodo ugasnili 

projekti, s katerimi smo v preteklih letih zelo obogatili delo šole, in da se 

bomo imeli možnost prijaviti v projekt Popestrimo šolo. Učitelji bomo 

nadaljevali dveletni projekt mednarodne izmenjave Comenius partnerstva 

v temi z naslovom Mens sana (zdrav duh), skupaj s kraji iz Španije, 

Nemčije, Norveške, Finske, Islandije in Cipra.  

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, poskušajmo skupaj preživeti 

čim bolj ustvarjalno, uspešno, z dejavnostmi bogato, zanimivo, in prijazno 

leto!  

 

Ravnateljica 

Marija Osvald Novak, prof. 
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Ravnateljica:  Marija Osvald Novak, prof. 

Tajnica:   Eva Pušnik 

Računovodkinja:  Jolanda Gričnik 

 

  Telefon:  tajnica   02 630 00 20 

ravnateljica   02 630 00 21 

računovodkinja  02 630 00 22 

svetovalna delavka 02 630 00 23 

 računalnikar  02 630 00 24 

kuhinja   02 630 00 25 

vrtec   02 630 00 26 

knjižničarka  02 630 00 28 

 

        fax:   02 630 00 27 

 

  Elektronski naslov:  o-lovrenc.mb@guest.arnes.si 

 

   Spletna stran:  http://www.oslovrenc.si/ 

 

     Identifikacijska številka: SI 89983882 
 

         Poslovni račun:   01367-6030666682 

 

V sklopu šole deluje tudi VRTEC s šestimi oddelki.  

 

USTANOVITELJICA šole je občina Lovrenc na Pohorju. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ zajema področje občine Lovrenc na Pohorju, kamor 

spadajo naselje Lovrenc na Pohorju in bližnji zaselki, ki so na Rdečem 

Bregu, Recenjaku, Kumnu, Ruti, Činžatu in v Puščavi. 

OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU 

Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju 

mailto:o-lovrenc.mb@guest.arnes.si
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RAVNATELJICA 

UČITELJSKI ZBOR VZGOJITELJSKI 

ZBOR 

 
TAJNICA 

SVET ŠOLE (11 članski): 

trije predstavniki staršev 
trije predstavniki občine 

pet predstavnikov zaposlenih 

 

 

KNJIŽNIČARKA 

 
AKTIV VZGOJITELJIC IN 

POMOČNIC VZGOJITELJIC 

 
AKTIV 1. TRIADE 

 
PREDMETNI AKTIVI 

 

 
AKTIV RAZREDNIKOV 

 

 
RAČUNOVODKINJA 

 
HIŠNIK 

 
KUHAR 

KUHINJSKI POMOČNIKI 

 

 
ČISTILKE 

SVET STARŠEV 
6 članov iz vrtca, 12 članov iz šole; 

iz vsakega oddelka en starš 

 
RAČUNALNIKAR 

 
SVETOVALNI DELAVKI IN 

IZVAJALKE DSP 

 
AKTIV PODALJŠANEGA 

BIVANJA 
 

 

AKTIV 2. TRIADE 
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Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni 

mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov 

delavcev zavoda in trije predstavniki sveta staršev, ki imajo mandat v 

skladu z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 

OŠ Lovrenc na Pohorju.  

 

Člani sveta zavoda naše šole so: Irena Črešnar, Leo Čelofiga, Sara Kraner, 

Barbara Obrulj Jeseničnik, Lovro Petelin, Katja Brezovnik, Marija Fabrici 

Zafošnik, Sanja Miljuš Herman, Boštjan Kačič, Jožko Polajner in Maks 

Wolfgruber.  

 

Strokovni organi zavoda so: vzgojiteljski zbor, učiteljski zbor, oddelčni 

učiteljski zbori, strokovni aktivi, razredniki in ravnateljica. 

 

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE je organizirana v oddelčnih skupnostih, 

ki jih predstavlja parlament učencev. Mentor je Goran Poglajen.  

 

 

 

 

 

 

1. do 3. razred 4. do 9. razred 

predura 7.30 – 8.15 predura 7.30 – 8.15 

1. ura 8.20 – 9.05 1. ura 8.20 – 9.05 

malica 9.05 – 9.35 2. ura 09.10 – 09.55 

2. ura 9.35 – 10.20 malica 09.55 – 10.25 

 

3. ura 10.25 – 11.10 

4. ura 11.15 – 12.00 

5. ura 12.05 – 12.50 

odmor za kosilo 12.50 – 13.10 

6. ura 13.10 – 13.55 

7. ura 14.00 – 14.45 

 

UPRAVLJANJE ZAVODA 

ŠOLSKI ZVONEC 
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PREDMET 

RAZRED 

TEDENSKO ŠTEVILO UR 

1. 2.  3.  4. 5. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 

Matematika 4 4 5 5 4 

Angleščina    2 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 

Družba    2 3 

Spoznavanje okolja 3 3 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3 

Gospodinjstvo     1 

Šport 3 3 3 3 3 

Neobvezni izbirni predmet    1  

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni  4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni   3 dni 4 dni 4 dni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMETNIK 
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PREDMET 

RAZRED 

TEDENSKO ŠTEVILO UR 

6. 7.  8.  9. 

Slovenščina 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 4 4 

Angleščina 4 4 3 3 

Drugi tuji jezik nemščina  2 2 2 

Likovna umetnost 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 1 1 1 1 

Geografija  1 2 1,5 2 

Zgodovina 1 2 2 2 

Domovinska in 

državljanska kultura in 

etika 

 1 1  

Fizika   2 2 

Kemija   2 2 

Biologija   1,5 2 

Naravoslovje 2 3   

Tehnika in tehnologija  2 1 1  

Gospodinjstvo 1,5    

Šport 3 2 2 2 

Izbirni predmet 1  2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2  1 1 1 

Izbirni predmet 3  1 1 1 

Neobvezni izbirni predmet  2   

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Tehniški dnevi  4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 
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Občina Lovrenc na Pohorju bo kot nadstandardni program financirala 

športni nadstandard v 1. in 2. razredu ter računalništvo in nemščino 

od 3. do 6. razreda. V vsakem oddelku bomo izvajali eno uro tedensko. 

Kot nadstandardni program bomo izvajali tudi jezikovne kopeli v 2. 

razredu, pol ure tedensko ter gledališki krožek, ena ura tedensko. 

Izvajalci bodo Andrej ČOKL, Franc JAUNIG, Nataša KUŠAR, Monika 

NOVAK in Mateja ŽERJAV. 

 

 

 

 

 

V vseh razredih izvajamo notranjo diferenciacijo. Pouk v manjših učnih 

skupinah bomo izvajali pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku, 

od 5. do 7. razreda v obsegu do 25 % ur, v 8. in 9. razredu pa pri 

navedenih predmetih vse ure.  

 

 

 

 

 

Pri nekaterih predmetih bomo izvajali fleksibilni predmetnik. Predmet se 

bo izvajal v enem ocenjevalnem obdobju ali pa strnjeno v nekem 

časovnem obdobju. Prednost takšnega izvajanja je, da učiteljem in 

učencem drugačna časovna razporeditev omogoča izvajanje sodobnih 

oblik poučevanja in učenja, kot so projektno delo, raziskovalno delo, 

problemski pouk itd.  

 

Odločili smo se za sledeče predmete: 4. in 5. razred – glasbena vzgoja; 6. 

razred – zgodovina, geografija, gospodinjstvo; 8. razred – slovenščina (1 

ura), geografija, biologija, kemija, glasbena umetnost, likovna umetnost; 9. 

razred – slovenščina (1 ura), zgodovina, geografija, kemija in biologija. 

 

Izbirni predmeti: šport za sprostitev, likovno snovanje II, obdelava lesa, 

sodobna priprava hrane in turistična vzgoja. 

 

DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

MANJŠE  UČNE SKUPINE 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 
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1., 2. IN 3. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Naravoslovni dan Kmetija oktober 

Športni dan Pohodništvo oktober 

Tehniški dan Promet oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan  november 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Kulturni dan Lutkovno gledališče november 

Športni dan Ples december 

Športni dan Sankanje januar/februar 

Kulturni dan Pustovanje februar 

Športni dan Pohodništvo april 

Kulturni dan Bralna noč april 

Kulturni dan Mariborski grad april 

Naravoslovni dan Eko dan maj 

Tehniški dan Zaključna ekskurzija junij 

Športni dan Športne igre junij 

 

4. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Tehniški dan Postojnska jama september 

Naravoslovni dan Predelava lesa oktober 

Športni dan Pohodništvo oktober 

Tehniški dan Lesena škatlica oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan  november 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Športni dan Ples december 

Športni dan Smučanje, sankanje, drsanje januar/februar 

Kulturni dan Pustovanje februar 

Kulturni dan Kurentova svatba februar 

Kulturni dan Bralna noč april 

Športni dan 10. varnostna olimpijada maj 

Naravoslovni dan Eko dan maj 

Tehniški dan Zaključna ekskurzija junij 

Športni dan Športne igre junij 

DNEVI DEJAVNOSTI 
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5. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Naravoslovni dan Predelava lesa oktober 

Športni dan Pohodništvo oktober 

Tehniški dan Izdelek - denarnica oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan  november 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Športni dan Ples december 

Športni dan Smučanje, sankanje, drsanje januar/februar 

Kulturni dan Pustovanje februar 

Kulturni dan Kurentova svatba februar 

Športni dan Plavanje, fitnes, kegljanje april 

Kulturni dan Bralna noč april 

Tehniški dan Kolesarski izpit maj 

Naravoslovni dan Eko dan maj 

Tehniški dan Zaključna ekskurzija junij 

Športni dan Športne igre junij 

 

 

 

6. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Naravoslovni dan Elektrarne in čistilna naprava v Lovrencu september  

Športni dan Pohodništvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan  november 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Športni dan Ples december 

Športni dan Smučanje, sankanje, drsanje januar/februar 

Tehniški dan Pustovanje februar 

Kulturni dan Kurentova svatba februar 

Športni dan Plavanje, fitnes, kegljanje april 

Kulturni dan Literarna ekskurzija (Ingolič, Tomažič) april 

Kulturni dan Bralna noč april 

Tehniški dan Eko dan maj 

Naravoslovni dan Kamnine in razvrščanje rastlin maj 

Tehniški dan Obdelava lesa junij 

Športni dan Športne igre junij 
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7. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Naravoslovni dan Ekosistemi- zgradba, delovanje in vpliv 

človeka 

september  

Športni dan Pohodništvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan  november 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Naravoslovni dan Šola v naravi december 

Tehniški dan Šola v naravi december 

Športni dan Ples december 

Športni dan Smučanje, sankanje, drsanje januar/februar 

Tehniški dan Pustovanje februar 

Kulturni dan Kurentova svatba februar 

Športni dan Plavanje, fitnes, kegljanje april 

Kulturni dan Literarna ekskurzija (Ingolič, Tomažič) april 

Kulturni dan Bralna noč april 

Tehniški dan Eko dan maj 

Športni dan Športne igre junij 

 

8. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Naravoslovni dan Mozirski gaj in Logarska dolina september  

Športni dan Pohodništvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan  november 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Športni dan Ples december 

Športni dan Smučanje, sankanje, drsanje januar/februar 

Tehniški dan Pustovanje februar 

Kulturni dan Kurentova svatba februar 

Naravoslovni dan Spolna vzgoja in prva pomoč marec 

Športni dan Plavanje, fitnes, kegljanje april 

Kulturni dan Literarno-zgodovinska ekskurzija (Škofja 

Loka) 

april 

Kulturni dan Bralna noč april 

Tehniški dan Kaj bom postal? maj 

Tehniški dan Eko dan maj 

Športni dan Športne igre junij 
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9. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Naravoslovni dan Mozirski gaj in Logarska dolina september  

Športni dan Pohodništvo oktober 

Tehniški dan Zdrav dan  november 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Športni dan Ples december 

Športni dan Smučanje, sankanje, drsanje januar/februar 

Tehniški dan Pustovanje februar 

Kulturni dan Kurentova svatba februar 

Naravoslovni dan Spolna vzgoja in odvisnosti marec 

Športni dan Plavanje, fitnes, kegljanje april 

Kulturni dan Literarno-zgodovinska ekskurzija (Škofja 

Loka) 

april 

Kulturni dan Bralna noč april 

Naravoslovni dan Ekološko kmetovanje  maj 

Tehniški dan Eko dan maj 

Športni dan Ples - valeta junij 

 
Zaključna ekskurzija za 9. razred bo 17. 4. 2015, za ostale učence pa 22. 6. 2015. 

 
 
 

 

 
NAZIV RAZRED MENTOR 

Otroški zbor 1. Sara Kraner 

Likovni krožek 1. – 3. Goran Poglajen 

Lutkovno pravljični krožek 1. – 3. Polona Gornjak, Tončka Javornik 

Orffov krožek  1. – 3. Irena Črešnar 

Folklora 1. – 9. Marta Kovačec, Sara Kraner 

Planinci  1. – 9. Andrej Čokl, Barbara Obrulj Jeseničnik 

Otroški zbor  2. – 4. Jasmina Dobaj 

Šah 2. – 6. Leo Čelofiga 

Gasilci 2. – 9. Andrej Kasjak 

Podmladek rdečega križa 3. – 9. Nana Ladinek  

Dramska skupina Mali smrk-av-ci 4. – 6. Barbara Rocek Bregar 

Angleška in nemška bralna značka 4. – 9. Monika Novak 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
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Likovna ustvarjalnica 4. – 9. Irena Kosanič 

Scenska delavnica 4. – 9. Irena Kosanič 

Vesela šola 4. – 9. Magda Osvald 

Kolesarski izpit 5. Magda Osvald 

Košarka 5. – 9. Franc Jaunig 

Mladi čebelarji 5. – 9. Boris Kojc 

Mladinski zbor  5. – 9. Jasmina Dobaj 

Krožek za nadarjene 5. – 9. Andrej Čokl, Magda Osvald 

Navijačice 5. – 9. Irena Črešnar 

Scenska delavnica 5. – 9. Irena Kosanič 

Eko krožek 6. – 8. Andrej Čokl 

Modelarski krožek 6. – 9. Boris Kojc 

Naravoslovni krožek 6. – 9. Andrej Čokl 

Prometni krožek 6. – 9. Goran Poglajen 

Vivaristika 7. Vesna Lamut 

Angleški klub 7. – 9. Nataša Kušar 

Zgodovinski krožek 8., 9. Darja Miglič 

Fizikalni krožek 8., 9. Leo Čelofiga 

Kemijski krožek 9. Vesna Lamut 

 

 

 

Šola v naravi je stalna oblika vzgojno – izobraževalnega dela. V šolskem 

letu 2014/2015 bomo izvedli naslednje: 

 

RAZRED KRAJ ČAS 

2. razred CŠOD Škorpijon 11. – 13. 5. 2015 

4. razred CŠOD Burja 1. – 5. 9. 2014 

5. razred Ruška koča (predvidoma) 2. – 6. 2. 2015 

7. razred CŠOD Rak 8. – 12. 12. 2014 

 

Starši, ki imajo težave pri plačilu šole v naravi, lahko vložijo prošnjo za 

subvencioniranje. 

 

Plavalni tečaj za učence 3. razreda bomo izvedli od 11. do 29. 5. 2015 v 

Rušah. 

ŠOLA V NARAVI, PLAVALNI TEČAJ 
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NAZIV NOSILEC 

Bralni projekt Aktiv slovenščine 

Comenius - Mens Sana Nataša Kušar 

Dvig ravni znanja za delo z nadarjenimi učenci Marija Osvald Novak 

Ekošola kot način življenja Tončka Javornik 

Evropska vas Darja Miglič 

HEALTH CARE NE Marija Osvald Novak 

Moja nebesna knjižnica Barbara Rocek Bregar 

Pisanje apelov z Amnesty International Monika Novak, Mateja Žerjav 

Prostovoljstvo upokojenih učiteljev Nana Ladinek 

Sadeži družbe Nana Ladinek 

Shema šolskega sadja Boris Kojc 

Simbioz@ giba Nana Ladinek  

Slovenska mreža zdravih šol Sonja Wolfgruber 

Teden vseživljenjskega učenja Metka Hrastnik, Olga Kasjak 

Varno na kolesu Magda Osvald 

Zaščitništvo Tončka Javornik  

Zdrav življenjski slog Primož Vračko 

Popestrimo šolo – nova prijava na razpis Boris Kojc 

 

 

 

 

 

Učencem omogočajo poglabljanje in širjenje znanja na področju, ki jih 

zanima. Šola spodbuja tekmovanja učencev iz znanja, spretnosti in 

prizadevnosti.  

V šolskem letu 2014/2015 se bodo učenci lahko udeležili naslednjih 

tekmovanj: tekmovanj v znanju matematike (Vegovo in Razvedrilna 

matematika), slovenščine, angleščine, nemščine, fizike, kemije, 

računalništva, zgodovine, logike, tekmovanja Kaj veš o prometu, Eko - 

kviza, tekmovanja iz znanja o diabetesu, Cici vesele šole, Vesele šole, 

tekmovanja Male sive celice, tekmovanja Abeceda, tekmovanja iz znanja 

čebelarjev ter tekmovanja iz znanja o astronomiji. 

PROJEKTI 

TEKMOVANJA 
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Učenci tekmujejo v naslednjih športnih panogah: košarki, nogometu, 

atletiki, smučanju in plavanju. Udeležili se bomo otroške varnostne 

olimpijade.  

Organiziramo športni program Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda, 

športni program Krpan za učence 4., 5. in 6. razreda in Mladina in gore. 

 

 

 

 

 

Izvajali bomo Prežihovo bralno značko, bralno značko iz nemškega jezika,  

bralno značko iz angleškega jezika (EPI Reading badge), bralno značko iz 

francoskega jezika, Eko bralno značko ter pripravili zaključek bralnih 

značk. Z učenci 9. razreda bomo izvedli timski pouk, tema bo 100. 

obletnica začetka 1 svetovne vojne. 

Učenci bodo lahko prepevali v otroškem in mladinskem pevskem zboru ter 

sodelovali na reviji pevskih zborov. Plesalci se bodo udeležili revije 

otroških folklornih skupin, gledališčniki pa revije otroških gledaliških 

skupin. 

Sodelovali bomo v projektnih dnevih Gimnazije in srednje kemijske šole 

Ruše, pridružili se bomo akciji Ministrstva za šolstvo in šport Shema 

šolskega sadja ter projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Izvedli bomo humanitarno akcijo Drobtinica, medse povabili upokojene 

delavce naše šole, prostovoljci pa se bodo srečali z županom.  

V oktobru bomo organizirali kostanjev piknik za učence v podaljšanem 

bivanju in njihove starše, ponovno se bomo družili spet v marcu. Izdelali 

bomo novoletne voščilnice in pripravili prireditev ter darilni bazar. Medse 

bomo povabili tudi bodoče prvošolce. 

Učenci se bodo v okviru izbirnih predmetov lahko udeležili ekskurzij v 

tujino, za devetošolce bomo organizirali tržnico poklicev, za nadarjene 

učence pa bomo poleg ostalih aktivnosti izvedli tudi tabor ter z njimi 

raziskovali. 

Izvedli bomo proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Prešernovem 

dnevu – slovenskem kulturnem prazniku ter dnevu državnosti. Razne 

prireditve bodo potekale ob tednu otroka, tednu požarne varnosti, dnevu 

boja proti aidsu, pustu, materinskem dnevu, dnevu Zemlje, dnevu zdravja, 

udeležili se bomo čistilne akcije kraja. Obeležili bomo Evropski dan 

jezikov, svetovni dan turizma, se spomnili, da smo Slovenci tudi 

Evropejci. 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  
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Organizirali bomo aktivne zimske počitnice, sobotno druženje vseh 

generacij, dan odprtih vrat v 1. razredu ter županov nagradni izlet ob 

koncu šolskega leta. 

Spomnili se bomo dneva spomina na mrtve, ob dnevu reformacije in 

dnevu boja proti okupatorju bo na šoli pripravljena priložnostna razstava.  

Pripravili bomo šolski časopis in šolski letopis ter se predstavili ob 

zaključku šolskega leta. 

 

 

 

 

 

Učenci si izbirne predmete za prihodnje šolsko leto izberejo v mesecu 

maju. Izberejo lahko dve ali tri ure izbirnih predmetov na teden. 

 

V šolskem letu 2014/2015 bomo izvajali naslednje izbirne predmete: 

Astronomija – daljnogledi in planeti – Leo Čelofiga, 

Etnologija – srečanje s kulturami in načini življenja – Darja Miglič, 

Glasbeni projekt – Katja Lovrenčič/Jasmina Dobaj, 

Izbrani šport – Franc Jaunig, 

Likovno snovanje II – Irena Kosanič, 

Obdelava gradiv - les – Boris Kojc, 

Računalništvo – urejanje besedil – Andrej Čokl, 

Sodobne priprava hrane – Boris Kojc, 

Šah - šahovske osnove – Leo Čelofiga, 

Šport za sprostitev – Franc Jaunig, 

Šport za zdravje – Franc Jaunig, 

Turistična vzgoja – Irena Črešnar, 

Vzgoja za medije - radio – Andrej Čokl, 

Vzgoja za medije - tisk – Mateja Žerjav. 

 

 

 

 

 

V šolskem letu 2014/2015 bomo izvajali neobvezna izbirna predmeta 

umetnost – lutke za učence 4. razreda (1 ura tedensko) ter nemščino za 

učence 7. razreda (2 uri tedensko). 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

IZBIRNI PREDMETI 
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Pouk je enoizmenski, poteka samo dopoldan. 

 

 

 
 

 

 

 

Izvajanje programov Popestrimo šolo, tj. aktivnosti, ki prispevajo k 

višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, niso del 

rednega izobraževalnega programa, pač pa jih sofinancirata Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport RS.  

V okviru programov Popestrimo šolo 2012/13 in 2013/14 smo v šolskem 

letu 2013/14 na OŠ Lovrenc na Pohorju izvajali aktivnosti, namenjene 

učencem izven pouka. Ponudili smo jim bomo dejavnosti, namenjene 

izboljšanju znanja in spretnosti, organizirali naravoslovne, tehniške, 

literarne dejavnosti… V času počitnic smo jim bomo zagotovili aktivno 

preživljanje prostega časa.  

Spodbujati in razvijati želimo njihovo pozitivno samopodobo in 

samospoštovanje. Spoznavali bodo načine konstruktivnega spoprijemanja 

s problemi in težavami. Razvijali in ohranjali bodo zdrave in vzajemno 

zadovoljive medosebne odnose, sodelovanje, neodvisnost, pogum in 

radovednost pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov.  

 

Ker smo projekt izvajali dve leti in pol, se bomo vanj prijavili tudi takoj, 

ko bo razpis. To bo predvidoma v septembru. Podaktivnosti se bodo 

izvajale glede na določila in zahteve v razpisu. 

 

O uspešnosti prijave in izvajanju projekta bomo sproti obveščali na naši 

spletni strani. 

 
 
 
 
 

IZMENSKOST POUKA 

POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015 
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Zdrav življenjski slog spodbuja aktivnosti, ki prispevajo k višjemu 

standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, niso pa del 

rednega izobraževalnega programa. Sofinancirata ga Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport RS.  

 

Zdrav življenjski slog je projekt, ki omogoča otrokom dodatno športno 

udejstvovanje. Projekt je namenjen vsem otrokom, od 1. do 9. razreda. 

Otroci se prostovoljno odločijo za sodelovanje pri projektu. Vse aktivnosti 

in vadba so za otroke povsem brezplačne.  

 

Cilji programa zdrav življenjski slog: 

 

- Spodbuditi otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 

- Zagotoviti otrokom, vključenih v program, vsakodnevno 

strokovno vodeno vadbo. 

- Odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina 

življenja. 

- Zagotoviti čim širši razvoj gibalnega potenciala otrok. 

- Naučiti otroke samostojnega in gibalno aktivnega preživljanja 

prostega časa v lokalnem okolju.  

 

Program zdravega življenjskega sloga bo na naši šoli zelo pester, saj bo 

sestavljen iz kar 26 različnih športov. Otroci se bodo lahko preizkusili v: 

atletiki, badmintonu, drsanju, dviganju uteži, gimnastiki, kajakaštvu, 

karateju, kegljanju, kolesarstvu, konjeništvu, košarki, namiznemu tenisu, 

nogometu, odbojki, orientaciji, planinstvu, plavanju, plesu, rokometu, 

sankanju, smučanju, teku na smučeh, vrvohodstvu, športnem plezanju, 

frizbiju in rolanju. Poleg tega bomo v okviru projekta sodelovali tudi s 

športnimi društvi in tako spoznali njihov način dela.   

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
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Projekt je sofinanciran v okviru programa Evropskih skupnosti 

Vseživljenjsko učenje s strani Nacionalne agencije (NA).  

 

Države, ki sodelujejo v projektu: 

Nemčija (Münster) – koordinatorji 

Finska (Myrskylä) 

Norveška (Kongshavnveien) 

Španija (Das Hermanas) 

Slovenija (Lovrenc na Pohorju) 

Ciper (Limasol) 

 

»Zdrav duh v zdravem telesu" je dvoletni medpredmetni projekt, zasnovan 

na pomenu športa in gibanja, počitka in zdrave prehrane. Učenci se bodo 

učili o tem, kako pomembno vlogo ima uravnotežen in zdrav način 

življenja pri učnih dosežkih, spoznali šolo in državo drug drugega in kako 

lahko naše okolje in podnebne razmere vplivajo na zdravje. Izhajali bomo 

iz različnih zornih kotov: kaj jemo, kje živimo, kako razgibavamo naše 

telo, koliko ur spimo in koliko ur smo preživeli pred računalnikom ali 

kako se sproščamo. 

 

Projekt bo vključeval predmete, kot so: matematika, angleščina kot tuji 

jezik, materni jezik, geografija, telovadba, glasba, umetnost, znanost, …  

 

Poleg tega želimo v naš projekt vključiti poučevanje na prostem. 

Rezultat našega sodelovanja ne bo vključeval le idej za igre na prostem in 

v zaprtih prostorih, temveč tudi recepte za zdravo hrano iz različnih držav 

in kratke igre o vrlinah v angleščini ali v maternem jeziku. 

 

 

MENS SANA (Active bodies active minds) 

Zdrav duh v zdravem telesu, dvoletni projekt 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.dobimo.se/data/upload/logo_CMEPIUS(1).jpg&imgrefurl=http://www.dobimo.se/o-prireditvi/arenin-arhiv/13-arena-arhiv-2012/arhiv-novic-2012/?stran=4&docid=B2Nl4Ao4x9WubM&tbnid=gD7rPwCFNEhezM:&w=345&h=467&ei=1E8oUtOBO83LsgapqYGQCQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 

drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja za učence obvezno. 

V 6. razredu znanje učencev preverjamo iz slovenščine, matematike in 

angleškega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike ter tretjega 

predmeta, ki ga določi minister v septembru, in to je na naši šoli 

angleščina.  

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek pri NPZ 

v 9. razredu ne vpliva na oceno posameznih predmetov v 9. razredu in na 

zaključevanje osnovne šole.  

NPZ izvedemo v mesecu maju. 

 

 

 

 

  

 

Pravilnik o pridobitvi statusa športnika oz. učenca, ki se vzporedno 

izobražuje, nudi učencem nekatere ugodnosti. Poleg teh so opredeljene 

tudi obveznosti, ki jih mora učenec izpolnjevati, da lahko pridobi in tudi 

zadrži status.  

Za status lahko zaprosi vsak učenec Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, ki 

izpolnjuje pogoje. Postopek za uveljavljanje statusa začnejo starši učenca. 

Pobudo za začetek postopka lahko poda tudi učenčev razrednik. Učenec 

naslovi na ravnateljico vlogo za dodelitev statusa in priloži potrebne 

priloge. Obrazec vloge je objavljen na spletni strani šole. 

Rok za oddajo vlog za pridobitev statusa je 30. september in 31. januar. 

 

 

 

 

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno 

delo pri učenju, interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti. 

Ravnateljica na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta podeljuje 

pohvale, priznanja, pokale … 

Slavnostne podelitve bodo potekale v prisotnosti vseh učencev, praviloma 

ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja. 

STATUS ŠPORTNIKA/UČENCA, KI 

SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJ 

POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME 
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V prostorih šole je omogočeno izvajanje plesnih tečajev. Udeležba 

učencev je prostovoljna. Stroške krijejo starši.  

Zunanji izvajalci svojo dejavnost predstavijo v začetku septembra, 

dejavnosti pa se izvajajo po 15. uri. 

 

 

 

 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA 

I. ocenjevalno obdobje  1. 9. 2014 - 30. 1. 2015 

II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 31. 1. 2015 - 15. 6. 2015 

II. ocenjevalno obdobje (1. - 8. r.) 31. 1. 2015 - 24. 6. 2015 

 

OCENJEVALNE KONFERENCE 

1. ocenjevalna konferenca 28. 1. 2015 

2. ocenjevalna konferenca (9. r.) 11. 6. 2015 

2. ocenjevalna konferenca (1.- 8. r.) 19. 6. 2015 

 

POČITNICE 

jesenske počitnice 27 - 30. 10. 2014 

novoletne počitnice 29.  - 31. 12. 2014 

zimske počitnice 16. 2. - 20. 2. 2015 

prvomajske počitnice 28. 4. - 30. 4. 2015 

poletne počitnice 26. 6. 2015 - 31. 8. 2015 

 

PRAZNIKI, DRUGE AKTIVNOSTI 

31. oktober 2014 Dan reformacije 

1. november 2014 Dan spomina na mrtve 

25. december 2014 Božič 

26. december 2014 Dan samostojnosti in enotnosti 

1. januar 2015 Novo leto 

2. januar 2015 Pouka prost dan (nadomeščamo 16. maja) 

8. februar 2015 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

14. februar 2015 Dan dejavnosti (nadomeščanje pouka za 3. april) 

ŠOLSKI KOLEDAR 

JEZIKOVNI IN PLESNI TEČAJI 
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3. april 2015 Pouka prosto (nadomeščamo 14. februarja) 

6. april 2015 Velikonočni ponedeljek 

27. april 2015 Dan upora proti okupatorju 

1., 2, maj 2015 Praznik dela 

16. maj 2015 Dan dejavnosti (nadomeščanje pouka za 2. januar) 

25. junij 2015 Dan državnosti 

 
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

 
Za učence devetega razreda bo predstavitev na srednjih šolah organizirana 

13. in 14. februarja 2015. 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

 

Predmetne, razredne in popravne izpite bomo izvajali v prvem roku med 

16. junijem in 30. junijem 2015 za učence 9. razreda ter med 26. junijem 

in 9. julijem 2015 za učence ostalih razredov; v drugem roku med 18. in 

31. avgustom 2015 za učence vseh razredov. 

 

 

 

 

 

 

RAZRED 

 

UČITELJI 

 

POGOVORNE URE 

 

1. a  

 

Goran POGLAJEN, Danica BEDENIK 

ponedeljek, 12.05 – 12.50 

torek, 12.05 - 12.50 

 

1. b  

 

Sonja WOLFGRUBER 

 

torek, 12.05 - 12.50 

 

2. a 

 

Tončka JAVORNIK 

 

torek, 12.05 - 12.50 

 

3. a 

 

Polona GORNJAK 

 

torek, 12.05 - 12.50 

 

4. a 

 

Irena ČREŠNAR 

 

torek, 10.25 – 11.10 

 

5. a 

 

Magda OSVALD  

 

torek, 10.25 – 11.10 

UČITELJICE IN UČITELJI 
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OPB 1 

 

Metka HRASTNIK/Maja ARL, Boris KOJC 

 

Arl/ torek, 8.20 – 9.05 

 

OPB 2 

 

Marta KOVAČEC 

 

sreda, 12.50 – 13.35 

 

OPB 3 

 

Andrej ČOKL, Andrej KASJAK 

 

 

OPB 4 

 

Andrej ČOKL, Zdenka JAKOP, Irena KOSANIČ 

 

 

OPB 5 

 

Andrej ČOKL, Boris KOJC 

 

VARSTVO 

VOZAČEV 
 

Andrej ČOKL, Jožica PERNAT 

 

JUTRANJE 
VARSTVO 

1. RAZRED 

Irena KOSANIČ, Goran POGLAJEN,  

Sonja WOLFGRUBER 

 

JUTRANJE 

VARSTVO 

VOZAČEV 

 

Darja MIGLIČ, Magda OSVALD  

 

 

6. a 

 

Vesna LAMUT  NAR, KEM, BIO 

 

sreda, 10.25 – 11.10 

 

7. a Nataša KUŠAR TJA, TIN 

 

sreda, 9.10 – 9.55 

 

7. b 

 

Mateja ŽERJAV SLJ, GEO, TIS 

 

torek, 10.25 – 11.10 

 

8. a 

 

Monika NOVAK TJA, TIN 

 

torek, 10.25 – 11.10 

 

9. a 

 

Barbara ROCEK BREGAR SLJ 

 

torek, 9.10 – 9.55 

 

9. b 

 

Sara TOURE MAT 

 

ponedeljek, 12.05 – 12.50 

  

Leo ČELOFIGA MAT, FIZ, DIP, ŠHO 

 

ponedeljek, 12.05 – 12.50 

  

Andrej ČOKL RAČ, UBE, RAD 

 

četrtek, 11.15. – 12.00 

  

Irena ČREŠNAR TVZ 
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Jasmina DOBAJ GUM, GLP, OPZ, MPZ 

 

  

Zdenka JAKOP SLJ, DKE 

 

torek, 10.25 – 11.10 

 

Franc JAUNIG 

 

ŠPO, GOS, ŠSP, ŠZZ, IŠP 
 

sreda, 11.15 – 12.00 

  

Andrej KASJAK TIT 

 

petek, 11.15 – 12.00 

  

Boris KOJC OGL, SPH 

 

ponedeljek, 9.10 – 9.55 

  

Irena KOSANIČ LUM, LS2 

 

sreda, 10.25 – 11.10 

  

Darja MIGLIČ GEO, ZGO, SSK 

 

torek, 8.20 – 9.05 

  

Jožica PERNAT ŠPO 

 

ponedeljek, 11.15 – 12.00 

 

Ravnateljica Marija Osvald Novak ima pogovorno uro za učence vsak 

ponedeljek od 12. do 13. ure. 

 

 

 

 

Kadar učenci in njihovi starši sami niso kos šolskemu delu, imajo težave z 

odraščanjem, so v sporu s sošolci ali z učitelji, se lahko obrnejo na šolsko 

svetovalno službo.  

S svetovalnima delavkama Natašo STRMŠNIK in Saro TOURE se učenci 

in njihovi starši prvič srečajo že pri vpisu v šolo. Kasneje spremljata delo 

učencev skozi vse šolanje. Vključujeta se v delo oddelčnih skupnosti, 

sodelujeta na razrednih urah in roditeljskih sestankih.  

Delo svetovalne službe obsega tudi poklicno usmerjanje, urejanje 

regresirane prehrane za učence, koordinacijo letovanj za otroke v času 

počitnic, koordinacijo dela z nadarjenimi učenci in sodelovanje v 

strokovnih timih za otroke s posebnimi potrebami. 

Oglasite se lahko vsak dan v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa 

sta dosegljivi v času pogovornih ur oziroma po dogovoru.  

Dodatno strokovno pomoč izvajajo pedagoginje Olga KASJAK,  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
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Venčeslava RAKOVNIK in Sara TOURE, specialna pedagoginja Helena 

BREZNIK, psihologinja Tanja BLAZNIK CVETKO ter socialna 

pedagoginja Nataša STRMŠNIK. 

 

 

 

 

 

 

V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Barbara ROCEK BREGAR. 

Imamo okoli 8.200 knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na številne 

revije in časopise, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici. 

Knjige si lahko izposojajo vsak dan po urniku, ki je objavljen na oglasni 

deski in na vratih knjižnice. Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri 

knjige za 14 dni. Ta rok se lahko podaljša še za 14 dni. 

Knjižničarka vodi učbeniški sklad, iz katerega si učenci lahko izposojajo 

učbenike. Izposojevalnina, ki jo šola zaračuna uporabnikom, ne sme biti 

višja od ene tretjine cene, po kateri je šola nabavila posamezen učbenik. 

Uporabnika, ki zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, 

se lahko delno ali v celoti oprosti plačila izposojevalnine.  

Učenci se za izposojo učbenikov odločajo konec maja za prihodnje šolsko 

leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. V primeru, da so 

učbeniki zelo poškodovani (črtani, iztrgani listi, raztrgana, umazana knjiga 

ipd.), je potrebno plačati 1/3 nabavne cene poškodovanega učbenika. Ob 

izgubi pa je potrebno plačati polovico cene učbenika. 

 

 

 

 

 

Roditeljski sestanki in popoldanske pogovorne ure bodo predvidoma vsak 

prvi torek v mesecu. Spremembe bodo objavljene na spletni strani. 

 

 Pogovorne ure Roditeljski sestanki 

September  16. 9. 2014 

Oktober 7. 10. 2014  

November 4. 11. 2014  

December 2. 12. 2014  

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

SODELOVANJE S STARŠI 
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Januar  13. 1. 2015, 1.- 8. r 

14. 1. 2015, 9. r 

Februar 3. 2. 2015  

Marec 3. 3. 2015  

April 7. 4. 2015  

Maj  12. 5. 2015 

Junij 2. 6. 2015  

 

Predavanje za starše bo izvedla v januarju Simona Levc na temo 

medsebojnih obveznosti in odgovornosti. 

Prosimo, da redno vzdržujete stike s šolo, ker boste samo tako lahko 

spremljali otrokov napredek. Uradne ure v tajništvu in računovodstvu za 

starše so vsak dan od 8. do 13. ure ter enkrat mesečno popoldne v času 

pogovornih ur ali roditeljskih sestankov od 16. do 18. ure.  
V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni 

organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši vseh oddelkov 

zavoda in so izvoljeni na roditeljskih sestankih. 

 

 

 

 

 

V JUTRANJEM VARSTVU so učenci prvega razreda. Traja od 6.15 do 

8.15. 

 

PODALJŠANO BIVANJE je za učence organizirano v šestih oddelkih. 

Vanj so vključeni učenci od 1. do 6. razreda. Izjemoma se lahko vključijo 

tudi učenci 7., 8. in 9. razreda v času, ko čakajo na izbirni predmet ali 

interesno dejavnost. Podaljšano bivanje traja od 12.05 do 16.05 ure. 

Učenci se vanj vključujejo, ko zaključijo svoje obveznosti pri pouku. 

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj(ica) podaljšanega 

bivanja dovoli učencu predčasen odhod domov le s pisnim potrdilom 

staršev. 

 

VARSTVO VOZAČEV je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda. Traja 

od 7.15 do 8.15 ter od 12.05 do odhoda avtobusa. 

Večina otrok hodi v šolo peš ali jih pripeljejo starši. Učenci, ki imajo 

možnost, uporabljajo avtobus primestnega prometa. 

JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE,  

VARSTVO VOZAČEV 

VVVSDFSDSSDVAVAVARSTVO VOZAČEV 

VARSTVO VOZAČEV 
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Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih 

presegajo določene standarde znanj, je namenjen DODATNI POUK. S 

poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, 

kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja…, 

vzpodbujamo in motiviramo učence za doseganje boljših rezultatov na 

posameznih področjih.  

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi 

in pomoč učitelja, je namenjen DOPOLNILNI POUK. Z drugačnim 

načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Dopolnilni in 

dodatni pouk potekata po urniku, dogovorjenem v septembru. 

 

 

 

 

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Učenci 1. razreda imajo v 

šoli tudi zajtrk.  

Učenci od 1. do 3. razreda malicajo v prvem, učenci od 4. do 9. razreda pa 

v drugem odmoru. Čas kosila je med 12.30 in 14.00. 

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, 

sicer prijava za naslednji mesec ni mogoča.  

Subvencija za malico se dodeli v primeru, ko je v odločbi o otroškem 

dodatku opredeljen dohodek na družinskega člana do 42 % povprečne 

plače. Subvencija za kosilo se dodeli v primeru, ko je v odločbi o 

otroškem dodatku opredeljen dohodek na družinskega člana do 18 % 

povprečne plače. 
 

 

 

Za učence bomo organizirali sistematične in kontrolne preglede ter 

cepljenja skupaj z Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor, enota 

Ruše. Šolska zdravnica za učence naše šole je Sabina ROZMAN 

GOLČAR, dr. med. spec. pediater, telefon: 609 00 91. 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 

ŠOLSKA PREHRANA 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
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Dežurna ambulanta za nujne primere je v Zdravstvenem domu dr. Adolfa 

Drolca Maribor, Vošnjakova ulica 2, med tednom od 20. do 23. ure, v 

soboto od 15. do 23. ure, v nedeljo od 8 do 23. ure. 

Prav tako bodo opravljeni sistematični pregledi zob in učenje pravilne 

nege zob. Šolsko zobno ambulanto lahko učenci obiskujejo od ponedeljka 

do petka po urniku, ki ga pošlje šolska zobozdravnica Marijana 

IVANOVA, dr. dent. med, telefon: 630 08 75. 

Na šoli poteka preventivna akcija SKRBIMO ZA ZOBE pod okriljem 

Zdravstvenega doma Maribor. 

 

 

 

 

 

 Hodi po notranji strani pločnikov! 

 Kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste! 

 Vedno se ustavi korak od roba pločnika ali od roba ceste! 

 Nikoli ne steci naravnost na cesto! 

 Poslušaj in opazuj promet, ki prihaja z leve in z desne! 

 Čez cesto hodi pri semaforju ter po zebri! 

 Dvigni roko, kadar želiš prečkati cesto! 

 Cesto prečkaj z normalnim korakom! 

 Bodi pozoren, dokler nisi varno čez cesto! 

 Hočeš čez cesto med parkiranimi avtomobili? Raje ne! 

 Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – kresnička! 

 Učenci prvega razreda nosite rumene rutice; v šolo in domov 

lahko hodite samo v spremstvu odrasle osebe! 

Ordinacijski čas za bolne otroke Ordinacijski čas za pregled in 

cepljenje zdravih otrok 

Ponedeljek 12 - 1930 sprejem do 19h  

Torek 7 - 10  10 - 1345 

Sreda 7 - 1315 sprejem do 13h  

Četrtek 7  - 10  10 - 1345 

Petek 7  - 10  10 - 1215 

PROMETNA VARNOST 
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Pravila šolskega reda obsegajo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine 

zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, vzgojne ukrepe za 

posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje 

odsotnosti in sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. 

Oblikovali smo jih v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in 

staršev. Objavljena so na spletni strani šole ter oglasnih deskah. 

 

 

 

S hišnim redom šola določa vprašanja, pomembna za nemoteno življenje 

in delo v šoli, in sicer območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, 

poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora, organizacijo 

nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti in način vzdrževanja reda in 

čistoče.  

Tudi hišni red je objavljen na spletni strani šole ter oglasnih deskah. 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

HIŠNI RED 
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Z vzgojnim načrtom smo določili načine, s katerimi se bomo trudili 

razvijati varno in spodbudno okolje za doseganje in uresničevanje ciljev in 

vrednot iz 2. člena Zakona o osnovni šoli, ob upoštevanju potreb in 

interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. 

 

Sestavni deli vzgojnega načrta šole so temeljne vrednote, vzgojna načela, 

vzajemno sodelovalni odnos s starši in vzgojne dejavnosti šole: 

proaktivne, preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje učencev, 

pohvale, priznanja, nagrade, vzgojni postopki, ukrepi, opomini. 

 

Vzgojni načrt je objavljen na spletni strani šole. 

 

 
Samo en način je, kako vzgojite otroka tako, 

da bo krenil po pravi poti,  

in sicer tako, da sami hodite po njej. 

Abraham Lincoln 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

VZGOJNI NAČRT 
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Izdala:   OŠ Lovrenc na Pohorju 

Odgovorna:  Marija Osvald Novak 

Uredila:  Nataša Strmšnik 

Naslovnica:  Maja Pisnik 

Tisk:   ARTPRO 

 


