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Drage učenke in učenci, spoštovani starši 
  
Tudi letos smo za vas zbrali čim več uporabnih in koristnih podatkih o 

poteku šolskega leta. V tej knjižici smo zbrali aktivnosti, ki jih bomo 

počeli, če bo leto potekalo normalno in bi ne bilo epidemije; zaradi novega 

koronavoirusa pa se lahko zgodi, da vsega, kar smo si zastavili, ne bomo 

izpeljali.  

 

Letošnje šolsko leto začenjamo s tremi ZZZ: pozornost bo namenjena 

pridobivanju znanja, kritičnemu razmišljanju o stvareh okoli nas, trudili 

se bomo za ohranjanje in vzdrževanje psihofizičnega zdravja ter si v 

medsebojnih odnosih prizadevali za zaupanje in strpnost.  

 

Upamo in želimo si, da bomo leto preživeli skupaj, v šolskih klopeh; da 

bomo spoštovali navodila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, 

skrbeli za higieno, vzdrževali razdaljo ter se kar najbolj zaščitili. Jasno 

nam je, da bo včasih to zelo težko; radi staknemo glave, načrtujemo, 

raziskujemo in se učimo skupaj. V šoli smo se pripravili na več modelov, 

ki govorijo o tem, kako lahko poteka pouk. Dogovorili smo se o dneh, ko 

bo morebiti potrebno delo in učenje na daljavo. Lansko šolsko leto, ko 

smo nenadoma morali ostati doma, potem pa smo postopoma prihajali v 

šolo, nam je dalo izhodišča za to, kako bo potekalo letošnje. 

 

Letni delovni načrt je nastal na podlagi evalvacije dela v preteklih letih in 

tudi potreb naše šole in kraja. Za izvedbo načrtovanega dela šole v 

šolskem letu 2020/2021 bomo sledili zastavljenim ciljem in dejavnostim. 

Za uresničitev naših ciljev bomo potrebovali podporo staršev, občine in 

širšega okolja. Še posebej bodo tudi učenci potrebovali podporo pri učenju 

na daljavo, če bo do tega prišlo.  

 

Upamo, da bomo leto preživeli zdravi in se skupaj naučili čim več. 

 

 
 

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

Poslovna sekretarka: Eva Pušnik 

Računovodkinja:  Jolanda Gričnik 

 

  Telefon:  tajništvo   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:  za.nas@oslovrenc.si 

 

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

 

     Identifikacijska številka: SI 89983882 
 

         Poslovni račun:   01367-6030666682 

 

V sklopu šole deluje tudi VRTEC s sedmimi 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:za.nas@oslovrenc.si
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RAVNATELJICA 

UČITELJSKI ZBOR VZGOJITELJSKI 
ZBOR 

 
POSLOVNA SEKRETARKA 

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 
7 članov iz vrtca, 14 članov iz šole; 

iz vsakega oddelka en starš 

 
RAČUNALNIKAR 

 
AKTIV SVETOVALNE SLUŽBE 

 

 
AKTIV PODALJŠANEGA 

BIVANJA 
 

 
AKTIV 2. TRIADE 

UPRAVLJANJE ZAVODA 
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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.  

 

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 4. razred 5. 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 9.10–9.55 

2. ura 9.35–10.20 malica 9.55–10.25 

 

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 

 

 

Pouk je eno izmenski, poteka samo dopoldan. 
 
 
 

 

         

ŠOLSKI ZVONEC 
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Orodja za izobraževanje na daljavo  

Na šoli za delo na daljavo uporabljamo orodja iz zbirke Office 365.   

Uradni komunikacijski kanal je elektronska pošta.   

Pedagoška komunikacija poteka preko elektronske pošte ali v Teamsu.  

Uporaba ostalih kanalov komunikacije mora biti dogovorjena z učenci 

oziroma starši.  

Video vsebine nalagamo na portal Arnes Video.   

 

Rezervna IKT orodja za izobraževanje na daljavo  

V primeru izpada Office 365 preidemo na komunikacijo preko sporočil v 

Lopolisu.  

 

 

MODELI IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

ORODJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO 
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Elektronska komunikacija na šoli  

1. PRVA TRIADA  

Elektronska pošta in uvajanje Teamsa.  

2. 4. IN 5. RAZRED  

Elektronska pošta in Teams.  

3. 6. RAZRED IN TRETJA TRIADA  

Teams in elektronska pošta.  

 

Pravila in kultura komunikacije  

Za vse udeležence v pedagoškem procesu velja splošno pravilo, da 

izvajamo IND od 8.30 do 12.30 in od 16.00 do 18.00. Komunikacija med 

udeleženci izven časovnega okvira naj bo samo tista, ki je res nujna.  

 

Za učence  

Vsak učenec dnevno vsaj enkrat pregleda svojo šolsko elektronsko pošto 

in Teams.  

 

Za starše  

S starši komuniciramo po elektronskem naslovu starša.   

 

 

 

 

 

Kadar komuniciramo v središču za sodelovanje Teams 

ali preko e-pošte, smo v šolskem okolju in se obnašamo, kot se moramo 

obnašati v šoli, torej smo vljudni, počakamo na odgovor, se držim 

dogovorjenih ur, smo spoštljivi, pozdravljamo, učitelje vikamo… ... 

E-pošto in zadolžitve v Teamsu redno pregledujemo in se na sporočila 

odzivamo. Naloge oddajamo redno in v roku ter na dogovorjeno mesto. 

Šolskih komunikacijskih kanalov ne uporabljam za prepire,  sovražna in 

nestrpna sporočila so nedopustna.  #Bodiprijazenbodikul! 

E-pošto vedno opremimo z vljudnim dopisom, v katerem se podpišemo, 

nikoli ne pošiljamo le priponk. Vsako e-sporočilo ima zadevo, kjer na 

kratko zapišemo bistvo. 

Pri elektronskem komuniciranju pazimo na jezik; narečnih izrazov, slenga 

in internetnega slenga (kratice, okrnjene besede …) ne uporabljamo. 

Emoje uporabljamo premišljeno. 😉 

E-BONTON 
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Pri pisanju upoštevamo slovnične in pravopisne zakonitosti; pravilno 

uporabljamo vejice in druga ločila, veliko začetnico, zapisujemo šumnike. 

Zavedamo se, da velike tiskane črke v elektronski komunikaciji pomenijo 

kričanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMET 

RAZRED 

TEDENSKO ŠTEVILO UR 

1. 2.  3.  4. 5. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 

Matematika 4 4 5 5 4 

Angleščina  2 2 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 2   1 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 

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 1 2 2 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 kot nadstandardni program 

financira 1 uro športnega učitelja tedensko 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 

gledališki krožek, eno uro tedensko.  

 

        
 
 
 
 

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 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, likovna umetnost; 7. razred 

– domovinska in državljanska vzgoja ter etika, tehnika in tehnologija in 

likovna umetnost; 8. razred – slovenščina (1 ura), geografija, biologija, 

domovinska in državljanska vzgoja ter etika, tehnika in tehnologija in 

likovna umetnost; 9. razred – slovenščina (1 ura), likovna umetnost ter 6.-

9. razred dodatni pouk iz slovenščine. 

Fleksibilno se bodo izvajali tudi nekateri izbirni predmeti: obdelava gradiv 

– les, šport za sprostitev, sonce, luna, zemlja, turistična vzgoja in tehnika. 

DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

MANJŠE  UČNE SKUPINE 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 
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  1., 2., 3. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Športni dan Pohod - planinstvo  september 

Kulturni dan Kulturna dediščina oktober  

Naravoslovni dan Gozd  oktober 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november  

Naravoslovni dan Zdrav dan  20. 11. 2020 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 2020 

Kulturni dan Kino predstava februar  

Športni dan Sankanje  februar  

Kulturni dan Otroci in kultura 5. 2. 2021 

Kulturni dan Vilinček - SNG Maribor 11. 3. 2021 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Tehniški dan Eko dan april  

Naravoslovni dan Življenjska okolja maj  

Tehniški dan Promet  maj  

Športni dan Športna zabava junij 

 

4. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Športni dan Pohod - planinstvo september 

Kulturni dan Kulturna dediščina – obisk muzeja  oktober 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Naravoslovni dan Zdrav dan  20. 11. 2020 

Kulturni dan Čarovnica Hillary gre v opero – SNG Maribor 8. 12. 2020 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 2020 

Športni dan Sankanje, smučanje, drsanje februar 

Tehniški dan Elektrika in magnetizem februar 

Tehniški dan Obdelava gradiv marec 

Kulturni dan Srednjeveški Maribor april 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Tehniški dan Eko dan april 

Naravoslovni dan Varnostna olimpijada maj 

Naravoslovni dan Travnik maj 

Športni dan Športna zabava junij 

DNEVI DEJAVNOSTI 
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5. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ-KAM MESEC 

Športni dan Pohod - planinstvo september 

Kulturni dan Kulturna dediščina – obisk muzeja  oktober 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Naravoslovni dan Zdrav dan  20. 11. 2020 

Kulturni dan Čarovnica Hillary gre v opero – SNG Maribor 8. 12. 2020 

Športni dan Plesna delavnica 24. december 

Športni dan Sankanje, smučanje, drsanje februar 

Tehniški dan Obdelava gradiv februar 

Tehniški dan Šivanje marec 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Naravoslovni dan  Eko dan april 

Kulturni dan Srednjeveški Maribor april 

Naravoslovni dan Travnik maj 

Tehniški dan Kolesarski izpit maj 

Športni dan Športna zabava junij 

 
 

6. RAZRED 

DEJAVNOST KAM-KAM MESEC 

Športni dan Pohod – planinstvo september 

Naravoslovni dan Gozd september 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Naravoslovni dan Zdrav dan 20. 11. 2020 

Kulturni dan Čarovnica Hillary gre v opero – SNG Maribor 8. 12. 2020 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 2020 

Tehniški dan Modra delavnica - robotika 27. 1. 2021 

Športni dan Sankanje, smučanje, drsanje februar 

Tehniški dan Lesna gradiva marec 

Tehniški dan Eko dan april 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Dolenjska kul tura april 

Naravoslovni dan Določevanje rastlin  maj 

Kulturni dan Pokrajinski arhiv in galerija maj 

Športni dan Športna zabava Junij 
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7. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Športni dan Pohod – planinstvo september 

Naravoslovni dan Gozd september 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Naravoslovni dan Zdrav dan 20. 11. 2020 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 2020 

Tehniški dan Modra delavnica - robotika 27. 1. 2021 

Športni dan Sankanje, smučanje, drsanje februar 

Kulturni dan Elvis Škrec, genialni štor - SNG Maribor 12. 3. 2021 

Tehniški dan Umetne mase marec 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Dolenjska kul tura april 

Tehniški dan Eko dan april 

Naravoslovni dan Določevanje živali maj 

Kulturni dan Pokrajinski arhiv in galerija maj 

Športni dan Športna zabava junij 

 
 

8. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Športni dan Pohod – planinstvo september 

Naravoslovni dan Biodiverziteta  september 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Naravoslovni dan Zdrav dan 20. 11. 2020 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 2020 

Tehniški dan Modra delavnica - robotika 27. 1. 2021 

Športni dan Sankanje, smučanje, drsanje februar 

Kulturni dan Elvis Škrec, genialni štor - SNG 

Maribor 

12. 3. 2021 

Naravoslovni dan Socialne veščine, prva pomoč marec 

Kulturni dan Notranjska kul tura april 

Tehniški dan Eko dan april 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Galerija in Sinagoga maj 

Tehniški dan Kovine  maj 

Športni dan Športna zabava Junij 
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9. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM MESEC 

Športni dan Pohod – planinstvo september 

Naravoslovni dan Biodiverziteta september 

Tehniški dan Novoletna dekoracija november 

Naravoslovni dan Zdrav dan 20. 11. 2020 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 2020 

Tehniški dan Modra delavnica - robotika 27. 1. 2021 

Športni dan Sankanje, smučanje, drsanje februar 

Kulturni dan Elvis Škrec, genialni štor - SNG Maribor 12. 3. 2021 

Naravoslovni dan Socialne veščine, prva pomoč marec 

Kulturni dan Notranjska kul tura april 

Tehniški dan Eko dan april 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Galerija in Sinagoga maj 

Športni dan Valeta junij 

Tehniški dan Scena za valeto junij 

 
 
 
 

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

letu 2020/2021 bomo izvedli naslednje: 

RAZRED KRAJ ČAS 

2. razred CŠOD Planinka, Pohorje 19. 4.– 21. 4. 2021 

4. razred Mladinsko zdravilišče in 

letovišče Debeli Rtič 

10. 5.–14. 5. 2021 

5. razred Kope (Lukov dom) 1. 3.– 5. 3. 2021 

7. razred CŠOD Rak, Rakov Škocjan 29. 3.– 2. 4. 2021 

 

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

subvencioniranje. Plavalni tečaj za učence 4. razreda bomo izvedli od 12. 

10. do 16. 10. 2020, za učence 3. razreda pa od 1. 3. do 12. 3. 2021, v 

Športnem parku Ruše. Tabor za nadarjene bo izveden predvidoma v 

zimskih počitnicah, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. 

ŠOLA V NARAVI,  TABOR ZA NADARJENE, 

PLAVALNI TEČAJ 
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NAZIV RAZRED MENTOR 

Orffov krožek  1. – 3. Maja Arl, prof. 

Lutkovni krožek 1. – 3. Polona Bedenik, prof. 

Likovni krožek 1. – 4. Goran Poglajen, prof. 

Folklora 1. – 9. Natalija Kraner, prof. 

Planinci 1. – 9. Estera Paradiž, mag. prof. 

Gasilci  1. – 9. Venčeslava Rakovnik, prof. 

Svetovalnica 1. – 9. Olga Kasjak, prof. 

Šolske igrarije 1. – 9. Helena Lorbek, prof. 

Šah 2. – 6. Boris Kojc, mag. prof. 

Podmladek rdečega križa 3. – 9. Nana Ladinek, dipl. vzg. 

Angleška in nemška bralna značka 4. – 9. Nataša Kušar, prof. 

Inštrumentalna ustvarjalnica 4. – 9. Marinka Paulič, mag. prof. 

Mladi čebelarji 4. – 9. Andrej Čokl, univ. dipl. kem. 

Robotika 5. – 8. Petra Krivc, prof. 

Krožek ZKP 5. – 9. Andrej Čokl, univ. dipl. kem. 

Geografski krožek 6. – 9. Katja Herič, prof. 

Modelarski krožek 6. – 9. Petra Krivc, prof. 

Naravoslovni krožek 6. – 9. Boris Kojc, mag. prof. 

SMRK-AV-CI 6., 7. Barbara Rocek Bregar, prof. 

Tujejezični klub 7. – 9. Monika Novak, prof. 

Fizikalni krožek 8., 9. Petra Krivc, prof. 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
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Naziv Nosilec 

Ekošola kot način življenja Monika Novak, prof. 

Erasmus + (Avstrija) – Detektivi v 

naravi 

Nataša Kušar, prof. 

Erasmus+ "Be kind be cool" Irena Črešnar, prof. 

Erasmus+"ESTARTLES +" Irena Črešnar, prof. 

Erasmus+ KA202 "REDERA+" Marija Osvald Novak, prof. 

NA-MA POTI Mateja Žerjav, prof. 

Prijazen sem močnejši Helena Lorbek, prof. 

Prva zaposlitev Marija Osvald Novak, prof. 

Prvi prizor Barbara Rocek Bregar, prof. 

Rastem s knjigo  Barbara Rocek Bregar, prof. 

Sadeži družbe Nana Ladinek, dipl. vzg. 

Simbioz@ šola: 

• Simbioza giba 

• Računalniške delavnice za 

starejše 

Nana Ladinek, dipl. vzg. 

Šolska shema Boris Kojc, mag. prof. 

Teden vseživljenjskega učenja Mag. Metka Hrastnik, prof.,  

Primož Vračko, prof. 

Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah Goran Poglajen, prof. 

Poskus razširjenega programa – 

gibanje in zdravje 

Marija Osvald Novak, prof., 

Nataša Strmšnik, univ. dipl. soc. ped. 

Varno na kolesu Maja Arl, prof.,   

Sonja Wolfgruber, prof. 

Zaščitništvo Učitelji 1. razredov 

Zdrava šola Polona Bedenik, prof. 

Naša mala knjižnica Marinka Paulič, mag. prof. 

 

 

 

 

   
 
 

 

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

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

značko ter pripravili zaključek bralnih značk.  

Učenci bodo lahko prepevali v otroškem in mladinskem pevskem zboru, 

sodelovali na reviji pevskih zborov in zborovskem boomu. 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, ponovno se bomo družili spet v aprilu ter juniju. 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, devetošolci kariernega sejma, 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, pustu, 

materinskem dnevu, dnevu Zemlje, udeležili se bomo čistilne akcije kraja. 

Obeležili bomo Evropski dan jezikov, svetovni dan turizma, dan boja proti 

aidsu, 1. maj – praznik dela. 

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, dneva reformacije in dneva 

boja proti okupatorju.  

Pripravili bomo šolski časopis in šolski letopis ter se predstavili ob 

zaključku šolskega leta. 

 

 

 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI  
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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 2020/2021 bomo izvajali naslednje izbirne predmete: 

 

 

   
 
 

 

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo glede na prijave učencev izvajali 

neobvezne izbirne predmete: 

 

 

 

        
 
 

 

 

 

Predmet Učitelj 

Ansambelska igra Jasmina Dobaj, prof. 

Izbrani šport nogomet Primož Vračko, prof. 

Multimedija Petra Krivc, prof. 

Nemščina I Monika Novak, prof. 

Nemščina II Nataša Kušar, prof. 

Obdelava gradiv - les Boris Kojc, prof. 

Organizmi v naravnem in umetnem okolju Boris Kojc, prof. 

Sonce, luna, zemlja Petra Krivc, prof. 

Šport za sprostitev Primož Vračko, prof. 

Šport za zdravje Primož Vračko, prof. 

Turistična vzgoja Katja Herič, prof. 

Vzgoja za medije - tisk Mateja Žerjav, prof. 

Predmet Učitelj 

Angleščina Alenka Godec, prof. 

Šport Primož Vračko, prof. 

Tehnika Boris Kojc, prof. 

Umetnost – lutke Natalija Kraner, prof. 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

IZBIRNI PREDMETI 
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Naša šola je izbrana za izvajanje triletnega poskusa izvajanja razširjenega 

programa, sklop Gibanje in zdravje.  

Učencem bomo ponujamo dodatno uro gibanja, v katero bodo zajete 

različne vsebine iz športa. V tem šolskem letu bomo z gibalnimi vsebinami 

osmislili tudi rekreativni odmor; nekaj dni v tednu. 

Ker je v razširjenem programu Gibanje in zdravje za dobro fizično in 

psihično počutje predviden tudi sklop hrana in prehranjevanje, bomo 

namenili nekaj ur pripravi hrane, označevanju jedi, pripravi jedilnikov, 

higieni.  

V vsebinah, ki so namenjene zdravju in varnosti, bomo gledališko 

ustvarjali, vzpostavljali dobre odnose, raziskovali, urejali šolski sadovnjak 

in vrt, predvsem pa pri učencih spodbujali dobro počutje ter razvijalo 

vseživljenjska znanja. 

 

 
 
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; letos je za našo šolo zgodovina. 

 

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. 

 

 

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJ 

RAZŠIRJEN PROGRAM – GIBANJE ZA ZDRAVJE 
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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. 

 

 

   
 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

OCENJEVALNA OBDOBJA 

I. ocenjevalno obdobje  1. 9. 2020 - 29. 1. 2021 

II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 1. 2. 2021 - 15. 6. 2021 

II. ocenjevalno obdobje (1. - 8. r.) 1. 2. 2021 - 24. 6. 2021 

ŠOLSKI KOLEDAR 

STATUS ŠPORTNIKA/UČENCA, KI 

SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE 

POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME 
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POČITNICE 

jesenske počitnice              26. 10. - 1. 11. 2020 

novoletne počitnice              25. 12. - 2. 1. 2021 

zimske počitnice              15. 2. - 22. 2. 2021 

prvomajske počitnice              26. 4. - 2. 5. 2021 

poletne počitnice              28. 6. - 31. 8. 2021 

 
 

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

Za učence devetega razreda bo predstavitev na srednjih šolah organizirana 

12. in 13. februarja 2021. 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

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

16. 6. in 30. 6. 2021 za učence 9. razreda ter med 28. 6. in 9. 7. 2021 za 

učence ostalih razredov; v drugem roku med 18. 8. in 31. 8. 2021 za 

učence vseh razredov. 

 

 

 

RAZRED R A Z R E D N I K I NAMESTNIKI RAZREDNIKA 

1. a 
Irena Črešnar, prof. 
irena.cresnar@oslovrenc.si  

Tončka Javornik 

toncka.javornik@oslovrenc.si 

1. b 
Polona Bedenik, prof. 
polona.bedenik@oslovrenc.si  

Alenka Godec, prof. 

alenka.godec@oslovrenc.si 

2. a 
Magda Osvald, prof. 
magda.osvald@oslovrenc.si 

Marinka Paulič, mag. prof. 

marinka.paulic@oslovrenc.si 

2. b 
Goran Poglajen, prof. 
goran.poglajen@oslovrenc.si 

Estera Paradiž, mag. prof. 

estera.paradiz@oslovrenc.si 

3. a 
Natalija Kraner, prof. 
natalija.kraner@oslovrenc.si 

Venčeslava Rakovnik, prof. 

venceslava.rakovnik@oslovrenc.si 

Klara Prah, prof. 

klara.prah@oslovrenc.si 

4. a 
Mag. Metka Hrastnik, prof. 
metka.hrastnik@oslovrenc.si 

Irena Kosanič, prof. 

irena.kosanic@oslovrenc.si 

UČITELJICE IN UČITELJI 

mailto:irena.cresnar@oslovrenc.si
mailto:toncka.javornik@oslovrenc.si
mailto:polona.bedenik@oslovrenc.si
mailto:alenka.godec@oslovrenc.si
mailto:magda.osvald@oslovrenc.si
mailto:marinka.paulic@oslovrenc.si
mailto:goran.poglajen@oslovrenc.si
mailto:estera.paradiz@oslovrenc.si
mailto:natalija.kraner@oslovrenc.si
mailto:venceslava.rakovnik@oslovrenc.si
mailto:klara.prah@oslovrenc.si
mailto:metka.hrastnik@oslovrenc.si
mailto:irena.kosanic@oslovrenc.si
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5. a 
Maja Arl, prof. 
maja.arl@oslovrenc.si 

Aljoša Štraus, prof. 
aljosa.straus@oslovrenc.si 

5. b 
Sonja Wolfgruber, prof. 
sonja.wolfgruber@oslovrenc.si 

Barbara Rocek Bregar, prof. 
barbara.rocek-bregar@oslovrenc.si 

6. a 
Sara Toure, prof. 
sara.toure@oslovrenc.si 

Helena Lorbek, prof. 
helena.lorbek@oslovrenc.si 

6. b 
Primož Vračko, prof. 
primoz.vracko@oslovrenc.si 

Nataša Kušar, prof. 
natasa.kusar@oslovrenc.si 

7. a 
Mateja Žerjav, prof. 
mateja.zerjav@oslovrenc.si 

Petra Krivc, prof. 
petra.krivc@oslovrenc.si 

7. b 
Monika Novak, prof. 
monika.novak@oslovrenc.si 

Andrej Čokl, univ. dipl. kem. 
andrej.cokl@oslovrenc.si 

8. a 
Katja Herič, prof. 
katja.heric@oslovrenc.si 

Jasmina Dobaj, prof. 
jasmina.dobaj@oslovrenc.si 

9. a 
Darja Miglič 
darja.miglic@oslovrenc.si 

Boris Kojc, mag. prof. 
boris.kojc@oslovrenc.si 
Olga Kasjak, prof. 
olga.kasjak@oslovrenc.si 

 

 

   
 

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 Venčeslavo Rakovnik in Natašo Strmšnik 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.  

Dodatno strokovno pomoč izvajajo pedagoginje Olga Kasjak, Sara Toure, 

Venčeslava Rakovnik, specialna pedagoginja Helena Lorbek, logopedinja 

Sergeja Grögl ter socialna pedagoginja Nataša Strmšnik. 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

mailto:maja.arl@oslovrenc.si
mailto:aljosa.straus@oslovrenc.si
mailto:sonja.wolfgruber@oslovrenc.si
mailto:barbara.rocek-bregar@oslovrenc.si
mailto:sara.toure@oslovrenc.si
mailto:helena.lorbek@oslovrenc.si
mailto:primoz.vracko@oslovrenc.si
mailto:natasa.kusar@oslovrenc.si
mailto:mateja.zerjav@oslovrenc.si
mailto:petra.krivc@oslovrenc.si
mailto:monika.novak@oslovrenc.si
mailto:andrej.cokl@oslovrenc.si
mailto:katja.heric@oslovrenc.si
mailto:jasmina.dobaj@oslovrenc.si
mailto:darja.miglic@oslovrenc.si
mailto:boris.kojc@oslovrenc.si
mailto:olga.kasjak@oslovrenc.si
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V knjižnici učence pričakuje knjižničarka Barbara Rocek Bregar. 

Imamo okoli 7000 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. 

V šolski knjižnici izvajamo bibliopedagoške ure, sodelujemo z Mariborsko 

knjižnico, Enoto Lovrenc na Pohorju, učenci od 6. do 9. razreda 

pripovedujejo za Prežihovo bralno značko. 

Knjižničarka vodi učbeniški sklad, iz katerega si učenci izposojajo 

učbenike.  

Učenci se za izposojo učbenikov odločajo konec maja za prihodnje šolsko 

leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Višina odškodnine za 

poškodovani učbenik se določi na podlagi nabavne cene in starosti 

učbenika, ki je bil izposojen.  

Gradivo v knjižnici je vnešeno v bibliografski sistem COBISS.  

         
Popoldanske pogovorne ure bodo predvidoma vsak prvi torek v mesecu. 

Spremembe bodo objavljene na spletni strani. Na pogovorno uro se lahko 

prijavite preko spletne strani OŠ Lovrenc na Pohorju. 

 

 Pogovorne ure Roditeljski sestanki 

September  ponedeljek, 31. 8. 2020,  za 1. a in 1. b 

ob 17.00; 

sredo, 2. 9. 2020, za 2. a in 2. b, ob 

17.00, za 3.a in 4. a ob 18.00; 

ponedeljek, 7. 9. 2020, za 5. a in 5. b 

ob 17.00, za 6. a in 6. b ob 18.00; 

torek, 8. 9. 2020: 7. a in 7. b ob 17.00, 

8. a in 9. a ob 18.00. 

Oktober 6. 10. 2020  

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

SODELOVANJE S STARŠI 
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November 3. 11. 2020  

December     1. 12. 2020  

Januar  12. 1. 2021, ob 17.00 

Predavanje: Samostojen šolar 

Februar 2. 2. 2021  

Marec 2. 3. 2021  

April 6. 4. 2021  

Maj  18. 5. 2021: od 1. do 5. razreda.,  

6., 7. r. ob 17.00; 8., 9. r. ob 18.00. 

Junij 1. 6. 2021  

 

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 7. do 14. 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 petih oddelkih. 

Vanj so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Izjemoma se lahko vključijo 

tudi učenci 6., 7., 8. in 9. razreda v času, ko čakajo na izbirni predmet ali 

interesno dejavnost, ali so vozači. Podaljšano bivanje traja od 12.05 do 

16.15 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 od 1. do 4. razreda malicajo v prvem, učenci od 5. do 9. razreda pa 

v drugem odmoru. Čas kosila je med 11.40 in 14.00 – glede na razpored 

zaradi priporočil NIJZ. 

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

sicer prijava za naslednji mesec ni mogoča.  

Subvencija malice pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 

563,60 €. Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni 

mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 

presega 382,82 €. 

 
 
 

 

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: 02 609 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 8. 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 Andreja Kasjak 

Vračko, dr. dent. med, telefon: 02 630 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! 

➢ Dvigni roko, kadar želiš prečkati cesto! 

➢ Cesto prečkaj z normalnim korakom! 

➢ Bodi pozoren, dokler nisi varno čez cesto! 

➢ Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – kresnička! 

➢ Učenci prvega in drugega razreda nosite rumene rutice! 

➢ Prvošolci lahko v šolo in domov hodite samo v spremstvu odrasle 

osebe!   

                                                   

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN 

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 ob vhodu v šolo. Poleg 

pravil morajo učenci spoštovati tudi smernice NIJZ za preprečitev širjenja 

novega koronavirusa, ki pa se spreminjajo in prilagajajo epidemioloških 

razmeram. 

 
 
 
 
 
 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
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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 ob vhodu v šolo. 

 

 

 

 

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.           

 

VIZIJA ŠOLE: 

            

 

HIŠNI RED TUDI V KORONA 

ČASU 

VZGOJNI NAČRT 
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SKUPAJ GRADIMO NAŠO ŠOLO… 
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           Uredili: Maja Arl in Natalija Kraner 

           Naslovnica: Hanna Osmanović 

           Tisk: ARTPRO 


