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Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci 

 

Šolsko leto 2019-2020 smo pripravili na podlagi pregleda in evalvacije 

dela v preteklem šolskem letu. Vsako leto veliko gradimo na kakovosti ter 

izboljšanju tako organizacije dela kot posodabljanju učnega procesa.  

 

Tako naši strokovni delavci kot tudi učenci so izjemni pri marsičem: v 

slovenskem prostoru smo glede na število učencev in zaposlenih manjša 

šola; vendar pa sodelujemo na številnih tekmovanjih, srečanjih, 

pripravljamo raziskovalne naloge in izvajamo mnogo projektov, tako na 

šolski kot na državni in mednarodni ravni. V preteklih letih se nam je 

uspelo povezati s kar nekaj šolami in strokovnimi delavci v evropskem 

prostoru. S ponosom vsem pokažemo našo šolo in naš način dela, enako 

jih tudi vsi naši šolarji in naš kraj prijazno in radovedno sprejema. Tako 

bomo tudi letos gostili nekaj tujih učiteljev ter z njimi izmenjevali dobro 

prakso, konec maja pa pripravili večjo prireditev s prijateljsko avstrijsko 

šolo. 

 

Iz leta v leto se bolj zavedamo, da največ za znanje in dobre odnose lahko 

naredimo sami. Še posebej ponosni smo na novo gospodinjsko učilnico, ki 

smo jo letos uredili v delu kleti stare šole in na prenovo dela jedilnice. 

Zahvaliti se moramo izjemnemu posluhu podjetja Mega Metal, pa tudi 

naše občine in še mnogih domačih podjetij in posameznikov, ki so vsak po 

svoji moči pristopili in pomagali. Tako bomo lahko učitelji našim učencem 

ponudili še več konkretnih znanj, pomembnih za življenje. 

 

Za vas uporabne in koristne informacije in podatke o delu smo zbrali tudi 

na naših spletnih straneh www.oslovrenc.si. Tam boste našli tudi 

podrobnejša obvestila, novice in fotografije iz našega šolskega vsakdana. 

 

S svojim obiskom na naših prireditvah nam vsako leto pokažete, da nas pri 

našem delu podpirate in spodbujate. Tudi v tem letu vas vabimo, da se 

nam pridružite v skupnem prizadevanju za uresničevanje ciljev, ki smo jih 

zapisali v viziji: odgovornost, znanje, spoštovanje.  

 

Naj bo leto radovedno, uspešno in prijazno! 

 

Vaša ravnateljica 

Marija Osvald Novak, prof. 

http://www.oslovrenc.si/
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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 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: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 
6 članov iz vrtca, 13 članov iz šole; 

iz vsakega oddelka en starš 

 

RAČUNALNIKAR 

 
AKTIV SVETOVALNE SLUŽBE 

 

 
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.  

 

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 

GIBANJE 8.15 – 8.25 

1. ura 8.30 – 9.15 1. ura 8.30 – 9.15 

malica 9.15 – 9.45 2. ura 09.20 – 10.05 

2. ura 9.45 – 10.30 malica 10.05 – 10.35 

 

3. ura 10.35 – 11.20 

4. ura 11.25 – 12.10 

5. ura 12.15 – 13.00 

odmor za kosilo 13.00 – 13.20 

6. ura 13.20 – 14.05 

7. ura 14.10 – 14.55 

           
 
 
 

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 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 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 gledališki krožek, eno uro 

tedensko.  

 

        
 
 
 
 

V vseh razredih izvajamo notranjo diferenciacijo. Pouk v manjših učnih 

skupinah bomo izvajali pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku v 

5. in 6. razredu v obsegu do 25 % ur, v 8. in 9. razredu 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; 7. razred – domovinska in 

državljanska vzgoja ter etika, likovna umetnost, tehnika in tehnologija; 8. 

razred – slovenščina (1 ura), geografija, biologija, domovinska in 

državljanska vzgoja ter etika 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: likovno 

snovanje, šport za sprostitev, poskusi v kemiji in tehnika. 

 

DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

MANJŠE  UČNE SKUPINE 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 
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4. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC 

Naravoslovni dan Voda 17. 9. 

Kulturni dan Muzej igrač in starih predmetov Radlje ob Dravi 10. 10. 

Športni dan Pohod - planinstvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan 15. 11. 

Tehniški dan Novoletna dekoracija, bazar november 

Kulturni dan SNG Maribor predstava Kekec  4. 12. 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 

Tehniški dan Obdelava gradiv 7. 2. 

Tehniški dan Pust 22. 2. 

Športni dan Alpsko, nordijsko smučanje in sankanje - Rogla februar 

Naravoslovni dan Eko dan 24. 4. 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Srednjeveški Maribor maj 

Tehniški dan Varnostna olimpijada maj 

Športni dan Športajmo drugače 23. 6. 

 

1., 2., 3. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC 

Naravoslovni dan Kmetija  17. 9. 

Kulturni dan Muzej na prostem Rogatec 10. 10. 

Športni dan Pohodništvo  oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan 15. 11.  

Tehniški dan Novoletna dekoracija, bazar november 

 Kulturni dan SNG Maribor predstava Kekec 4. 12. 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 

Kulturni dan Lutke  januar  

Kulturni dan Knjiga in jaz 7. 2. 

Tehniški dan Pust 22. 2. 

Športni dan Alpsko, nordijsko smučanje in sankanje - Rogla februar 

Naravoslovni dan Eko dan 24. 4.  

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Tehniški dan Promet  maj  

Športni dan Športajmo drugače 23. 6. 

DNEVI DEJAVNOSTI 
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5. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC 

Naravoslovni dan Voda 17. 9. 

Kulturni dan Muzej igrač in starih predmetov Radlje ob Dravi 10. 10. 

Športni dan Pohod - planinstvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan 15. 11. 

Tehniški dan Novoletna dekoracija, bazar november 

Kulturni dan SNG Maribor predstava Kekec 4. 12. 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 

Tehniški dan Obdelava gradiv 7. 2. 

Tehniški dan Pust 22. 2. 

Športni dan Alpsko, nordijsko smučanje in sankanje - Rogla februar 

Naravoslovni dan Eko dan 24. 4. 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Srednjeveški Maribor maj 

Tehniški dan Kolesarski izpit maj 

Športni dan Športajmo drugače 23. 6. 

 
 

6. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC 

Naravoslovni dan Logarska dolina, Mozirski gaj 17. 9. 

Kulturni dan Slovenska Bistrica, Žička kartuzija 10. 10. 

Športni dan Pohod - planinstvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan 15. 11. 

Tehniški dan Novoletna dekoracija, bazar november 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 

Kulturni dan Muzikal Figarova svatba 24. 1. 

Tehniški dan Pust 22. 2. 

Športni dan Alpsko, nordijsko smučanje in sankanje - Rogla februar 

Tehniški dan Lesna gradiva marec 

Tehniški dan Eko dan 24. 4. 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Pokrajinski arhiv in galerija maj 

Naravoslovni dan Določevanje rastlin maj 

Športni dan Športajmo drugače 23. 6. 
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7. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC 

Naravoslovni dan Logarska dolina, Mozirski gaj 17. 9. 

Kulturni dan Slovenska Bistrica, Žička kartuzija 10. 10. 

Športni dan Pohod - planinstvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan 15. 11. 

Tehniški dan Novoletna dekoracija, bazar november 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 

Kulturni dan Muzikal Figarova svatba 24. 1. 

Tehniški dan Umetne mase 7. 2. 

Tehniški dan Pust 22. 2. 

Športni dan Alpsko, nordijsko smučanje in sankanje - Rogla februar 

Tehniški dan Eko dan 24. 4. 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Kulturni dan Pokrajinski arhiv in galerija maj 

Naravoslovni dan Določevanje živali maj 

Športni dan Športajmo drugače 23. 6. 

 
 

8. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC 

Naravoslovni dan Jamski ekosistemi 17. 9. 

Kulturni dan Vrba, Kranj, Radovljica 10. 10. 

Športni dan Pohod - planinstvo oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan 15. 11. 

Tehniški dan Novoletna dekoracija, bazar november 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 

Kulturni dan Muzikal Figarova svatba 24. 1. 

Tehniški dan Pust 22. 2. 

Športni dan Alpsko, nordijsko smučanje in sankanje - Rogla februar 

Naravoslovni dan Varnost na internetu, humanitarnost, prehrana marec 

Tehniški dan Eko dan 24. 4. 

Športni dan Atletski mnogoboj april 

Tehniški dan Modra delavnica maj  

Kulturni dan Galerija, Sinagoga, Muzej NOB maj 

Športni dan Športajmo drugače 23.6. 
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9. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC 

Naravoslovni dan Jamski ekosistemi 17. 9. 

Kulturni dan Vrba, Kranj, Radovljica 10. 10. 

Športni dan Pohod - planinstvo 

 

oktober 

Naravoslovni dan Zdrav dan 15. 11. 

Tehniški dan Novoletna dekoracija, bazar november 

Športni dan Plesna delavnica 24. 12. 

Kulturni dan Muzikal Figarova svatba 24. 1. 

Tehniški dan Pust 22. 2. 

Športni dan Alpsko, nordijsko smučanje in sankanje - Rogla februar 

Naravoslovni dan Varnost na internetu, humanitarnost, prehrana marec 

Tehniški dan Eko dan 24. 4.   

Športni dan Atletski mnogoboj 

 

april 

Tehniški dan Modra delavnica maj  

Kulturni dan Galerija, Sinagoga, Muzej NOB maj 

Športni dan Ples valeta 12. 6. 

 
 
 
 
 
 

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

letu 2019/2020 bomo izvedli naslednje: 

Razred Kraj Čas 

2. razred CŠOD Ajda 4. 11.– 6. 11. 2019 

4. razred Mladinska Knjiga, Fiesa 15. 6.–19. 6. 2020 

5. razred Kope (Lukov dom) 2. 3.– 6. 3. 2020 

7. razred CŠOD Rak, Rakov Škocjan 23. 9.– 27. 9. 2019 

ŠOLA V NARAVI,  TABOR ZA NADARJENE, 

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

subvencioniranje. 

 

Plavalni tečaj za učence 3. razreda bomo izvedli od 9. 3. do 20. 3. 2020 v 

Športnem parku Ruše.  

 

Tabor za nadarjene bomo izvedli predvidoma 28. in 29. 11. 2019 na Ptuju. 

 
 

 
 

Naziv Razred Mentor 

Orffov krožek  1.–3. Maja Arl 

Likovni krožek 1.–3. Goran Poglajen 

Lutkovni krožek 1.–3. Polona Bedenik 

Robotika 1.–3. Goran Poglajen 

Folklora 1.–9. Marta Kovačec, Natalija Kraner 

Planinski krožek 1.–9. Barbara Obrulj Jeseničnik 

Šah 2 –6. Boris Kojc 

Gasilci  2.–9. Venčeslava Rakovnik 

Podmladek rdečega križa 3.–9. Nana Ladinek 

Vesela šola 4.–6. Metka Hrastnik 

Robotika 4.–8. Petra Krivc 

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

Mladi čebelarji 5.–9. Andrej Čokl 

Klub ZKPJEVCEV 5.–9. Andrej Čokl 

Prometni krožek 6.–9. Goran Poglajen 

Tujejezični klub  6.–9. Nataša Kušar 

Modelarski krožek 6.–9. Petra Krivc 

Šolske igrarije 1.–9. Helena Lorbek 

Zgodovinski krožek 8., 9. Darja Miglič 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
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Naziv Nosilec 

Arnes –opremljanje IKT - omrežja Marija Osvald Novak, prof.,  

Andrej Čokl, univ. dipl. kem. 

Ekošola kot način življenja Monika Novak, prof. 

Erasmus + (Avstrija) – Detektivi v naravi Nataša Kušar, prof. 

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

Erasmus+, E+Startles  Irena Črešnar, 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. 

Uvajanje razširjenega programa – gibanje 

in zdravje 

Marija Osvald Novak, prof. 

Varno na kolesu Maja Arl, prof.,  

Sonja Wolfgruber, prof. 

Zaščitništvo Učitelji 1. razredov 

Zdrava šola Polona Bedenik, prof. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 
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Naziv Mesec 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (od 7. 

do 9. r.) 

11. 10. 2019 šolsko 

16. 11. 2019 državno 

Biologija – Proteusovo (8., 9. r.) 16. 10. 2019 šolsko 

29. 11. 2019 državno 

Angleščina (8. r.) 21. 10. 2019 šolsko 

25. 11. 2019 državno 

Matemček (od 1. do 9. r.) 8. 11. 2019 šolsko 

23. 11. 2019 državno 

Slovenščina – Cankarjevo (od 4. do 9. r.) 12. 11. 2019 šolsko 

9. 1. 2020 regijsko 

7. 3. 2020 državno 

Računalniško tekmovanje Bober  

(od 2. r. do 9. r.) 

11.–15. 11. 2019 šolsko 

18. 1. 2020 državno 

Angleščina (9. r.) 14. 11. 2019 šolsko 

15. 1. 2020 regijsko 

17. 3. 2020 državno 

Nemščina (9. r.) 21. 11. 2019 šolsko 

12. 3. 2020 državno 

Zgodovina (9.-8.) 3. 12. 2019 šolsko 

4. 2. 2020 regijsko 

14. 3. 2020 državno 

Astronomija – Dominkovo (od 7. do 9. r.) 5. 12. 2019 šolsko 

11. 1. 2020 državno 

Kemija – Preglovo (8., 9. r.) 20. 1. 2020 šolsko 

4. 4. 2020 državno 

Fizika – Štefanovo (8., 9. r.) 5. 2. 2020 šolsko 

27. 3. 2020 regijsko 

9. 5. 2020 državno 

Vesela šola (od 4. do 9. r.) 11. 3. 2020 šolsko 

8. 4. 2020 državno  

TEKMOVANJA 
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Matematika – Vegovo (od 1. do 9. r.) 19. 3. 2020 šolsko 

18. 4. 2020 državno 

Slovenščina – Mehurčki (od 1. do 3. r.) 2. 4. 2020 šolsko 

Logična pošast (od 1. do 9. r.) 8. 5. 2020 šolsko 

22. 5. 2020 državno 

Državno tekmovanje mladih čebelarjev 

(od 6. do 9. r.) 

9. 5. 2020 državno 

Modelarsko tekmovanje  maj 2020, regijsko 

6. 6. 2020 državno 

Eko – kviz (od 6. do 8. r.) februar 

Cici vesela šola (od 1. do 4. r.) april 

Kaj veš o prometu (od 6. do 9. r.) maj 

Prežihova bralna značka (od 1. do 9. r.) september–april 

Eko bralna značka (od 1. do 9. r.) september–maj 

Športni program "Zlati sonček" 

(od 1. do 3. r.) 

maj 

Športni program Krpan (od 4. do 6. r.) september–junij 

Košarka (8., 9. r.) oktober–april 

Atletika (od 4. do 9. r.) oktober–junij 

Nogomet (od 6. do 9. r.) november–maj 

Smučarsko tekmovanje (od 5. do 9. r.) januar, februar 

Košarka (6., 7. r.) marec, april 

Tekmovanje v zgibih »štemanje« 

(od 4. do 9. r.) 

druga polovica leta 

Otroška varnostna olimpijada (4. r.) maj 
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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 bomo na reviji pevskih zborov, ki bo v Lovrencu. 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 in zelenjave ter projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Izvedli bomo humanitarno akcijo Drobtinica, medse povabili upokojene 

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

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, 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  



 18 

      
 
 

 

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 2019/2020 bomo izvajali naslednje izbirne predmete: 

 Glasbeni projekt – Jasmina Dobaj, prof. 

 Izbrani šport – Aljoša Štraus, prof. 

 Računalniška omrežja – Petra Krivc, prof. 

 Likovno snovanje I – Irena Kosanič, prof. 

 Poskusi v kemiji – Andrej Čokl, univ. dipl. kem. 

 Šport za sprostitev – Primož Vračko, prof. 

 Šport za zdravje – Primož Vračko, prof. 

 Verstva in etika I – Mateja Žerjav, prof. 

 Vzgoja za medije – tisk – Mateja Žerjav, prof. 

 

     
 

 
 

 

V šolskem letu 2019/2020 bomo glede na prijave učencev izvajali 

neobvezne izbirne predmete angleščino za učence 1. razreda, šport, 

tehniko in umetnost – ples za učence od 4. do 6. razreda ter nemščino za 

učence od 7. do 9. razreda. 

 

        
 
 

 

 

 

Pouk je enoizmenski, poteka samo dopoldan. 

 

 

 

 

IZMENSKOST POUKA 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

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

razširjenega programa, sklop Gibanje in zdravje.  

Učencem bomo ponudili dodatno uro gibanja, v katero bodo zajete 

različne vsebine iz športa. Poleg tega bomo imeli jutranjo vadbo – aktivno 

jutro ob 8.15, kjer se bomo z različnimi gibalnimi vajami in tehnikami 

prebudili in se pripravili na pouk.  

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

psihično počutje predviden tudi sklop hrana in prehranjevanje, bomo 

namenili ure tudi pripravi hrane, označevanju jedi, pripravi jedilnikov, 

higieni.  

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

ustvarjali, vzpostavljali dobre odnose, raziskovali, se pripravljali na 

tekmovanja in različne prireditve, urejali šolski sadovnjak in vrt, predvsem 

pa pri učencih spodbujali dobro počutje. 

 

 
 
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. V tem šolskem letu bo na 

naši šoli 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 



 20 

 

   

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS ŠPORTNIKA/UČENCA, KI 

SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE 

POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME 
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OCENJEVALNA OBDOBJA 

I. ocenjevalno obdobje  2. 9. 2019–31. 1. 2020 

II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 1. 2. 2019–15. 6. 2020 

II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.) 1. 2. 2019–24. 6. 2020 

 

 

OCENJEVALNE KONFERENCE 

1. ocenjevalna konferenca  29. 1. 2020 

2. ocenjevalna konferenca (9. r., 4. r) 11. 6. 2020 

2. ocenjevalna konferenca (vsi ostali) 22. 6. 2020 

 

 

POČITNICE 

jesenske počitnice 28. 10. 2019–1. 11. 2019 

novoletne počitnice 25. 12. 2019–2. 1. 2020 

zimske počitnice 24. 2. 2020–28. 2. 2020 

prvomajske počitnice 27. 4. 2020–1. 5. 2020 

poletne počitnice 26. 6. 2020–31. 8. 2020 

 
 

PRAZNIKI, DRUGE AKTIVNOSTI 

31. 10. 2019 Dan reformacije 

1. 11. 2019 Dan spomina na mrtve 

25. 12. 2019 Božič 

26. 12. 2019 Dan samostojnosti in enotnosti 

1., 2. 1. 2020 Novo leto 

3. 1. 2020 Pouka prost dan 

8. 2. 2020 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

Sobota, 22. 2. 2020 Kulturni dan Pust, nadomeščanje 10. 4. 2020 

13. 4. 2020 Velikonočni ponedeljek 

27. 4. 2020 Dan upora proti okupatorju 

1., 2. 5. 2019 Praznik dela 

25. 6. 2019 Dan državnosti 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 
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INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

 

Za učence devetega razreda bo predstavitev na srednjih šolah organizirana 

14. in 15. februarja 2020. 

 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 
 

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

16. junijem in 29. junijem 2020 za učence 9. razreda ter med 26. junijem 

in 9. julijem 2020 za učence ostalih razredov; v drugem roku med 18. in 

31. avgustom 2020 za učence vseh razredov. 

 

 

 
 

Razred Učitelji 

 

1. a 

Magda Osvald, prof. 

Alenka Godec, prof. 

 

1. b  

Goran Poglajen, prof. 

Tončka Javornik 

 

2. a 

 

Polona Bedenik, prof. 

 

3. a 

 

Natalija Kraner, prof. 

 

4. a 

 

Mag. Metka Hrastnik, prof. 

 

4. b 

 

Irena Črešnar, prof. 

 

5. a 

 

Sonja Wolfgruber, prof. 

 

5. b 

 

Maja Arl, prof. 

UČITELJICE IN UČITELJI 
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OPB 1 

 

Marta Kovačec, Marinka Paulič, mag. prof. 

 

OPB 2 

 

Maja Arl, prof., Tončka Javornik 

 

OPB 3 

 

Marta Kovačec, Marinka Paulič, mag. prof. 

 

OPB 4 

 

Zdenka Jakop, Irena Kosanič, prof. 

OPB 5,  
VARSTVO VOZAČEV 

 

Zdenka Jakop, Darja Miglič 

JUTRANJE VARSTVO 

1. RAZRED 
 

 Venčeslava Rakovnik, prof. 

JUTRANJE VARSTVO 
VOZAČEV 

Tončka Javornik, Mateja Žerjav, prof.,  Boris 

Kojc, mag. prof., Monika Novak, prof.,  

Sonja Wolfgruber, prof. 

 

6. a 
 

Mateja Žerjav, prof. 

 

SLJ, TIS, VER 

 

6. b  
 

Monika Novak, prof. 

 

TJA, N2N 

 

7. a 

 

Nataša Kušar, prof. TJA 

 

8. a 

 

Darja Miglič ZGO, DKE 

 

9. a 

 

Petra Krivc, prof. MAT, FIZ, ROM 

  

Andrej Čokl, univ. dipl. kem. NAR, KEM, POK 

  

Jasmina Dobaj, prof. GUM, GLP, OPZ, MPZ 

  

Alenka Godec GOS 

  

Katja Herič, prof. GEO 

  

Mag. Metka Hrastnik, prof. GOS 
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Zdenka Jakop SLJ 

  

Boris Kojc, mag. prof. BIO, TIT, NTE 

  

Irena Kosanič, prof. LUM, LS1 

  

Barbara Rocek Bregar, prof. SLJ 

  

Aljoša Štraus, prof. 

 

ŠPO, IŠP 

  

Miha Soršak, prof. /  

Sara Toure, prof. MAT 

 

Primož Vračko, prof. 

 

ŠPO, ŠSP, ŠZZ, NŠP 

   

Olga Kasjak  prof. DSP 

  

Helena Lorbek, prof. DSP 

  

Venčeslava Rakovnik, prof. DSP 

 

 

Ravnateljica Marija Osvald Novak, prof. ima pogovorno uro za učence 

vsak ponedeljek od 12. do 13. ure. 
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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. 

 

 
V knjižnici vas 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 vneseno v bibliografski sistem COBISS.  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
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Roditeljski sestanki in popoldanske pogovorne ure bodo predvidoma vsak 

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

 

 

 Pogovorne ure Roditeljski sestanki 

September  10. 9. 2019: 7. razred 

16. 9. 2019: 6., 8., 9. razred 

17. 9. 2019: od 1. do 5. razred 

Oktober 1. 10. 2019  

November 5. 11. 2019  

December 10. 12. 2019  

Januar  14. 1. 2020 

Februar 4. 2. 2020  

Marec 3. 3. 2020  

April 7. 4. 2020  

Maj  11. 5. 2020: od 1. do 5. razred 

12. 5. 2020: 6., 7. razred ob 17.00 

12. 5. 2020: 8., 9. razred ob 18.00 

Junij 2. 6. 2020  

 

Predavanje za starše bo na temo zdrave prehrane in bo 14. 1. 2020, pred 

roditeljskimi sestanki. V tem letu bomo za starše skupaj z Društvom za 

boljši svet pripravili gledališko predstavo, predvidoma v januarju. 

 

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. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 
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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, 

interesno dejavnost ali so vozači. Podaljšano bivanje traja od 12.15 do 

16.25 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 12.15 do odhoda avtobusa. 

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

možnost, uporabljajo avtobus primestnega prometa. 

 

 

 
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.  

JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE,  

VARSTVO VOZAČEV 

VVVSDFSDSSDVAVAVARSTVO VOZAČEV 

VARSTVO VOZAČEV 

 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
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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 12.20 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 56 % povprečne 

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

otroškem dodatku opredeljen dohodek na družinskega člana do 36 %. 

 

   
 
 
 
 

 

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. 

 

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 - 12 sprejem do 12h 12 - 1315 

Četrtek 7  - 10  10 - 1345 

Petek 7  - 10  10 - 1215 

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! 

 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 in drugega razreda nosite rumene rutice! 

 Prvošolci lahko v šolo in domov hodite samo v spremstvu odrasle 

osebe!   
                                                   

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. 

 

 

 

 

 

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           

 

            

 

 

 

HIŠNI RED 

VZGOJNI NAČRT 
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SKUPAJ GRADIMO NAŠO ŠOLO… 
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