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UVOD 

 

Letni delovni načrt šole in enote vrtca za šolsko leto 2022/2023 je pripravljen na podlagi 29. in 

31. člena Zakona o osnovni šoli (ZOSn) (Ur. L. RS, št. 12/96 z vsemi spremembami) in 21. 

člena Zakona o vrtcih (ZVRt) (Ur. L. RS, št. 12/96 z vsemi spremembami). 

 

LDN temelji na veljavnem predmetniku in učnem načrtu, na ciljih kurikula za vrtce, Pravilnikih 

o normativih in standardih v osnovnih šolah in vrtcih, Pravilniku o šolskem koledarju, Zakonu 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o šolski prehrani in vsakoletnih 

okrožnicah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter obvestil osnovnim šolam za 

tekoče leto. Pri nastajanju LDN upoštevamo tudi materialne pogoje, ki jih poleg pristojnega 

ministrstva za šolstvo zagotavlja ustanoviteljica zavoda – občina Lovrenc na Pohorju. Pri 

nastajanju LDNja še posebej upoštevamo priporočila Zavoda za šolstvo ter NIJZja, ki so bili 

izdani zaradi preventive pred širjenjem koronavirusa. 

 

Letošnji letni delovni načrt smo načrtovali tako, kot bi bili v normalnih razmerah; izvedli ga 

bomo ob predpostavki, da bodo to dopuščale epidemiološke razmere. Predvidevamo, da kot 

šola ne bomo ostali doma ali delali na daljavo, vendar pa se bomo na takšen način dela 

preventivno vseeno pripravili.  

 

Naša šola je bila izbrana v izvajanje dvoletnega poskusa uvajanja razširjenega programa v 

celoti, ki se bo iztekel 31. 8. 2023 in ga vodi Zavod za šolstvo RS. Poskus smo delno že izvajali 

tri leta, letos ga izvajamo v celoti že drugo leto. Koncept pomeni velik izziv za osnovne šole, 

hkrati pa tudi priložnost, da se razširjen program približa učencem in njihovim potrebam ter 

interesom, pa tudi aktualnim potrebam šole v lokalnem okolju. 

 

Tudi v tem šolskem letu je šola na podlagi aktivnosti iz preteklih let in prijav v projekte 

vključena v številne aktivnosti in mreženja. Pri strokovnem delu nadaljujemo s sodelovanjem  

z Zavodom za šolstvo, in sicer v projektu Dvig digitalnih kompetenc, letošnje leto je drugo leto. 

Na področju spodbujanja dobrih medosebnih odnosov bomo skrbeli za vrednote ter se povezali 

z aktivnostmi društva Sobivanje. Potrudili se bomo za to, da bomo vzpostavljali varno in 

spodbudno učno okolje za učence. 

 

Še naprej bomo nosili zastavo Eko šole in delovali v Slovenski mreži zdravih šol. Z različnimi 

kulturnimi prireditvami bomo utrjevali in upravičevali naziv Kulturna šola 2020 – 2024. 

Nadaljevali bomo izvajanje Šolske sheme ter z različnimi aktivnostmi sodelovali v Tednu 

vseživljenjskega učenja. Nadaljujemo s sodelovanjem v projektih Erasmus, tam, kjer smo jih 

vzpostavili in se še odvijajo. Upamo, da nam bo uspelo v prihodnosti pridobili dober projekt 

izmenjave tudi kot koordinatorska šola.  

 

Nadaljevali bomo z delom šolskega sklada, ki ga upravlja sedemčlanski upravni odbor. Cilj je 

izboljšanje kvalitete in nadstandardne ponudbe šole, zato bomo del sredstev namenili za 

sofinanciranje dni dejavnosti vsem učencem. Kot vedno pa bomo še posebno skrb posvetili 

socialno šibkejšim in ogroženim skupinam ter si prizadevali, da bodo dejavnosti šole finančno 

dostopne za vse, tudi s pomočjo socialnega sklada, ki je sestavni del šolskega sklada.  

 

V tem šolskem letu si bomo prizadevali živeti v skladu s cilji in vrednotami, kot smo si jih 

zastavili. Med šolskimi projekti smo vsa leta še posebno ponosni na projekt Zaščitništvo, ki 

daje lepe in spodbudne rezultate na področju skrbi za druge in medosebnih odnosov.  
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Izbira dodatnih programov  

Skrbeli bomo, da bomo osnovni program našega dela bogatili z dodatnimi programi, 

zanimivimi za učence. S tem želimo doseči, da vsak izmed strokovnih delavcev in učencev 

najde področje, kjer bo lahko izkazal svojo ustvarjalnost in sposobnosti. 

  

Poudarek bomo namenili delu z nadarjenimi učenci, pa tudi z učenci, ki potrebujejo dodatno 

strokovno pomoč v okviru ur individualnega dela in interesnih dejavnosti. Letošnje leto bo 

organizacijsko in izvedbeno zahtevno, saj smo obogatitvene dejavnosti šole nastavili tako, da 

še vedno skušamo zapolniti vrzeli, ki so nastale v preteklih šolskih letih zaradi epidemije. Tako 

nameravamo izvesti kar 6 šol v naravi ter kot običajno tudi 1 vrtec v naravi.  

 

V popoldanskem času bodo učenci lahko obiskovali športne aktivnosti v okviru društev in 

klubov v večnamenski športni dvorani.  

 

Pri razvoju projektov si bom prizadevala: 

• spodbujati sodelavce k ustvarjalnemu delu,  

• omogočiti denarna sredstva za izvedbo posameznih programov in projektov, 

• seznanjati javnost z našim delom, 

• pridobivati zadostna finančna sredstva.  

Prijavljali se bomo na projekte za zaposlovanje strokovnih delavcev, ki jih bo razpisala država.  

 

Sodelovanje z učenci 

Naša osrednja naloga je vzgoja in izobraževanje. Učencem želimo ponuditi kvalitetno 

vseživljenjsko znanje, jih hkrati spodbujati k strpnim medsebojnim odnosom, k nenasilju, k 

ustreznemu odnosu do prehranjevanja, v šoli pa jim zagotoviti dobro in varno počutje ter 

spodbudno učno okolje. Z našim odnosom, ki ga gradimo skozi leta, si bomo prizadevali, da bi 

učenci pridobili tudi vzorce primernega vedenja v različnih življenjskih situacijah. Za nas je 

poseben in pomemben vsak izmed naših učencev, veselimo se napredka in uspeha vsakega 

posameznika in se zavedamo, da smo različni. S pomočjo učencev, vključenih v skupnost 

učencev šole, bomo izboljšali in aktualizirali ponudbo šole. Pri svojem delu bomo upoštevali 

pravila, ki smo jih zastavili v Pravilih šolskega reda ter v Vzgojnem načrtu šole.  

 

Ker se okužbe s covidom še vedno pojavljajo, bomo v tem šolskem letu sproti spremljali 

priporočila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja ter izvajali ustrezne preventivne ukrepe 

(zračenje, higiena rok, kašlja, ostanemo doma, če nismo povsem zdravi, se samotestiramo doma 

…). 

 

Učence in starše bomo seznanjali z možnostmi, ki jih ponuja poskus izvajanja razširjenega 

programa v celoti. Z informacijami, predstavitvami in z obiskom kariernega sejma bomo 

starejše učence skušali čim bolj informirati ter jim tako pomagati pri odločanju za nadaljnje 

izobraževanje in poklic. 

 

Osrednje teme šolskega leta bodo ponovitev in uporaba MS Teamsa za morebitno učenje na 

daljavo,  razvijanje prečnih veščin, skrb za dobre medosebne odnose ter vzpostavljanje varnega 

in spodbudnega učnega okolja, osveščanje o trajnostni mobilnosti in razvijanje primernega 

odnosa do prehrane ter kulture prehranjevanja.  

 

 

 

 



Osnovna šola Lovrenc na Pohorju 

  

Letni delovni načrt 2022/2023 

6 

Trudila se bom za: 

• organizirano delo na daljavo, če bo to potrebno, 

• načrtovano delo v oddelčnih skupnostih, 

• dobro informiranost učencev o delu na šoli (informacije preko TV ekrana, plazme, 

rednih radijskih oddaj, šolskega časopisa, v publikaciji, na razrednih panojih v učilnicah 

ter na skupnih šolskih panojih …), 

• dobro psihofizično počutje učencev ter spodbujala varno šolsko okolje, ki bo spodbudno 

vplivalo na učenje, 

• pripravo raznovrstne ponudbe in realizacijo programov dela z nadarjenimi učenci, 

• formativno spremljanje znanja, učenje učenja, uporabo bralno učnih strategij, razvijanje 

problemskega učenja, kritičnega razmišljanja, dajanje kvalitetne povratne informacije, 

dvig digitalnih kompetenc tako za učence kot za zaposlene, 

• kvalitetno delo z učenci, ki imajo primanjkljaje na določenih področjih, tudi pri delu na 

daljavo, 

• kvaliteten odnos do vseh zaposlenih na šoli z razvijanjem pozitivnih odnosov med 

vsemi, ki se v šoli srečujemo. 

 

Urejenost notranjosti in okolice šole 

Zaposleni in učenci smo ponosni na urejenost in opremljenost našega šolskega prostora, za 

katerega skupaj skrbimo. Tudi v letošnjem letu bomo skupaj skrbeli za: 

• urejene učilnice (Eko detektivi) in letnemu času primerno urejene skupne šolske 

prostore, 

• razvijanje zavesti učencev o pomenu urejenega in čistega okolja, 

• stalne likovne ali fotografske razstave v šoli in poživitev hodnikov, 

• urejanje zunanjega šolskega igrišča ter ograje okoli igrišča, 

• urejanje učilnice v naravi ter eko vrta v šolskem sadovnjaku, 

 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Občina Lovrenc na Pohorju je ustanoviteljica zavoda, zato je nujno korektno sodelovanje na 

področjih, ki so nam skupna. Prizadevali si bomo za: 

• sprotno informiranje predstavnikov lokalne skupnosti o svojih dejavnostih, 

• objava prispevkov v občinskem glasilu Informator, 

• pomoč lokalne skupnosti pri izvedbi posameznih dodatnih projektov, 

• sodelovanje v kulturnem in športnem življenju lokalne skupnosti, 

• intenzivno sodelovanje pri reševanju prostorskih in drugih problemov.  

V sodelovanju z lokalno skupnostjo si bomo prizadevali za: 

❖ dokončanje ureditve zunanjega športnega igrišča, ograje in zaščitnih mrež, 

❖ spremljanje financiranja in učinkovito uporabo večnamenske športne dvorane, 

❖ ureditev pomanjkljivosti v vrtcu, ki so posledica gradnje, 

❖ ureditev parkirišča za zaposlene pred šolo ter ograje okoli šolskega sadovnjaka, 

❖ ureditev in obnovo kletnih prostorov – srednje in male jedilnice, 

❖ prepleskanje šole. 
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Promocija šole v okolju 

Delovanje šole je odvisno tudi od ugleda, ki ga uživa v svojem okolju. Da bi si lahko ustvarili 

objektivno sliko o naši kvaliteti, je pomembno, da znamo svoje delo tudi javno predstaviti. Zato 

bomo: 

• na svojih spletnih straneh predstavljali našo šolo, vrtec, naše delo in projekte, 

• pripravljali kvalitetne šolske prireditve ter na njih povabili starše in krajane, če bodo le 

razmere dopuščale, 

• prisotni na različnih razstavah in natečajih v kraju ter v državi, pa tudi v mednarodnem 

merilu, če bo priložnost, 

• izdajali kvalitetno in vsebinsko bogato lastno gradivo (zloženke, publikacijo, spletne 

strani, obvestila, časopis Zvite novice, letopis), 

• posredovali informacije o našem delu občini za Informatorja ter medijem, 

• prisotni na krajevnih prireditvah, 

• strokovno in aktivno sodelovali na seminarjih, posvetih in konferencah in tam 

predstavljali našo šolsko prakso. 

 

 

Sklepna misel 

Priprava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023 je bila zahtevna, tako zaradi še 

vedno nezanesljive epidemiološke situacije kot tudi zaradi vključitve v poskus razširjenega 

programa, ki je šoli ponudil nove možnosti izvajanja pouka, vendar z omejitvami ravno tam, 

kjer se zasleduje njegove cilje: odprtost, prehajanje učencev, sodelovanje, fleksibilnost ....  

 

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

dela. Nastal je tudi glede na potrebe vseh deležnikov. Za izvedbo načrtovanega dela šole v 

šolskem letu 2022/2023 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. V okviru skrbi za medosebne 

odnose bomo z različnimi aktivnostmi skrbeli tudi za dobro psihofizično in socialno počutje 

otrok in učencev. 

 

Zaposleni bomo svoje delo spremljali in sproti evalvirali ter na podlagi ugotovitev in rezultatov 

svoje delo gradili na kvaliteti. Na novo šolsko leto smo se pripravili, potrebno se bo prilagoditi 

trenutnim razmeram in biti fleksibilen. Še posebej nas skrbijo stroški, tako obratovalni kot 

prehrambni, saj so se cene v preteklih mesecih zelo dvignile. Vsekakor nas čaka leto, ki bo izziv 

in priložnost. Želim si, da bi ga preživeli radostno ob novih učnih izzivih, čim bolj mirno in 

zdravo ter s čim več dobre volje. 

 

Marija Osvald Novak, prof., ravnateljica 
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TEMELJNE USMERITVE IN PREDNOSTNE NALOGE 

 

Letni delovni načrt šole je dokument, ki določa obseg, vsebino in organizacijo dela v šoli. Za 

dobro delo je pomembno dobro sodelovanje med pedagoškimi delavci, učenci, starši in 

okoljem, saj želimo, da bi bila naša šola sodobna ter vsebinsko bogata, odnosi pa korektni. Med 

šolskim letom bomo izvedli veliko dejavnosti in prireditev. Nekatere so vsebinsko že dokaj 

dodelane, druge bomo v LDN le nakazali, kasneje pa jim bomo natančneje določili vsebino in 

pomen. Na tiste naloge, ki se bodo pojavile sproti, med letom, kot želja, pobuda ali potreba 

lokalne skupnosti, se bomo skušali odzvati v pozitivnem smislu v tistih primerih, kjer bo jasna 

navezanost z našimi cilji in usmeritvami. Dokument je pripravljen tako, kot da bomo celo leto 

obiskovali šolo in bodo tako pouk kot vse druge dejavnosti potekale normalno. Že pri 

načrtovanju pa se zavedamo, da bo potrebno veliko prilagajanja in fleksibilnosti tako zaradi 

covida kot krize v svetu.  

 

Prednostne naloge v šolskem letu 2022/2023 so: 

• Izvajanje poskusa razširjenega programa v celoti  

• Izvajanje projekta Dvig digitalnih kompetenc  

• Izobraževanje za delo in poučevanje na daljavo  

• Skrb za dvig kvalitete znanja, spodbujanje bralnega razumevanja, kritičnega 

razmišljanja, uporaba bralno učnih strategij, učenje učenja, formativno 

spremljanje znanja … 

• Skrb za vrednote in dobre medosebne odnose. Pravilo 3P: Na naši šoli se 

pozdravljamo, poslušamo in smo prijazni. 

• Skrb za prehrano in kulturno prehranjevanje. 

 

Priloge, ki niso vključene v LDN: 

• LDN vrtca – posebni del, 

• Letne priprave za posamezne predmete in podaljšano bivanje, 

• Digitalna strategija, pripravljena v okviru DDK, 

• Načrt izobraževanja,  

• Načrt hospitacij, 

• Časovni razpored pouka (urnik), 

• Vsebinski načrti:  

o Dela z učenci s posebnimi potrebami, 

o Dela razrednikov,  

o Dela z nadarjenimi učenci, 

o Šol v naravi, 

o Dela strokovnih aktivov, 

o Dni dejavnosti. 
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OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

 

PODATKI O ZAVODU 

 

OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU 

Šolska ulica 6 

2344 Lovrenc na Pohorju 

 

Ravnateljica    Marija Osvald Novak, prof. 

Pomočnica ravnateljice  Nataša Strmšnik, univ. dipl. soc. ped. 

Pomočnica ravnateljice vrtca  Nana Ladinek, dipl. vzg. 

Tajnica    Eva Pušnik 

Računovodkinja   Jolanda Gričnik 

 

Telefon: tajništvo   02 630 00 20 

ravnateljstvo    02 630 00 21 

računovodstvo   02 630 00 22 

svetovalna služba  02 630 00 23 

 računalnikar   02 630 00 24 

kuhinja   02 630 00 25 

vrtec    02 630 00 26 

knjižnica   02 630 00 28 

 

Fax:      02 630 00 27 

E-pošta:   za.nas@oslovrenc.si 

Spletna stran:   www.oslovrenc.si 

Poslovni račun:   01367-6030666682 

 

V sklopu zavoda deluje tudi vrtec, katerega načrt dela je priloga tega letnega delovnega načrta. 

 

 

PODATKI O USTANOVITELJU 

 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

telefon: 02 630 05 50 

 

UPRAVLJANJE ZAVODA 

 

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:  

• Nataša Brezovnik, Magda Osvald, Boris Kojc, Goran Poglajen, Lea Napotnik 

(predstavniki zaposlenih), 

• Miša Kasjak, Maša Kosjek, Benjamin Steinbacher Pušnjak (predstavniki staršev), 

• Alenka Deutsch, Staša Pernat Lesjak, Špela Španbauer (predstavniki ustanoviteljice). 

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

strokovni aktivi, razredniki in ravnateljica. 

mailto:o-lovrenc.mb@guest.arnes.si
http://www.oslovrenc/
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ORGANIGRAM 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

AKTIV AKTIVNEGA 

POPOLDNEVA 

 

 

RAČUNOVODKINJA 

 

HIŠNIK 

 
KUHAR 

KUHINJSKI POMOČNIKI 

 

 

ČISTILKE 

SVET STARŠEV 
7 članov iz vrtca, 14 članov iz šole, 

na vsak oddelek en starš 

 

RAČUNALNIKAR 

 

AKTIV SVETOVALNE 

SLUŽBE 

 

AKTIV 2. TRIADE 
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ORGANIZACIJA DELA 

 

Število zaposlenih strokovnih in tehničnih delavcev je v skladu z normativi, ki veljajo za 

osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo. Na šoli je dne 1. 9. 2022 zaposlenih 68 

delavcev (skupaj z nadomeščanji začasno odsotnih delavcev in delavci, zaposlenimi preko 

javnih del ali kot začasni spremljevalec).  

 

Krajše bolniške odsotnosti bomo nadomestili s prerazporeditvijo dela, za daljše pa bomo izvedli 

nadomestne zaposlitve. Predvidevamo, da bo organizacija in izvedba dela v primeru 

poslabšanja epidemioloških razmer in večjega števila okužb precej zahtevna. Delo bomo 

organizirali tako, da bo pouk potekal, če bo le mogoče, nemoteno. Ker smo majhna šola, se 

zaradi zagotavljanja obveze zaposlenih povezujemo s sosednjimi šolami. Tako ima učiteljica 

glasbene umetnosti del zaposlitve na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor. Pri nas izvaja 

dodatno strokovno pomoč logopedinja s Centra za sluh in govor Maribor, prav tako letos 

matematiko poučuje učiteljica iz OŠ Brezno Podvelka ter francoščino učiteljica iz OŠ Janka 

Glaserja Ruše.  

 

Tudi v naslednjem šolskem letu bomo veliko pozornost posvečali strokovnemu izpopolnjevanju 

strokovnih in ostalih delavcev. Poseben poudarek bomo namenili izobraževanju na temo 

skupnih rdečih niti leta, ki izhajajo iz razvojnega načrta ter iz letnega delovnega načrta.  

 

Vsak strokovni delavec se bo v šolskem letu 2022/2023 izobraževal na skupnem pedagoškem 

področju in na svojem strokovnem področju. Strokovni delavci se bodo redno udeleževali 

srečanj študijskih skupin. 

 

 

VIZIJA OŠ LOVRENC NA POHORJU 

 

 
 

NABOR VREDNOT (Razvojni načrt 2019 – 2024) 

 

Spoštovanje: strpnost, pravičnost, sprejemanje drugačnosti, spoštljivost, sočutje, kolegialnost, 

solidarnost, redoljubnost, prijaznost. 

Odgovornost: sodelovanje pri pouku, redno opravljanje domačih nalog, samostojnost, 

kritičnost, organiziranost, upoštevanje pravil. 

Znanje: želja po znanju, osmišljenost učenja, motiviranost, inovativnost, ustvarjalnost, 

radovednost, samoiniciativnost, vseživljenjsko znanje. 
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AKCIJSKI NAČRT UDEJANJANJA CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA OSNOVNE 

ŠOLE LOVRENC NA POHORJU ZA OBDOBJE OD 2019 DO 2024 

2022-2023 

Cilji Dejavnosti Kdo Kdaj Evalvacija 

Sodelovanje pri 

pripravi strokovnih 

podlag za izvedbo 

razširjenega programa, 

ki smiselno dopolnjuje 

obvezni program 

osnovne šole in 

prispeva h 

kakovostnemu 

preživljanju prostega 

časa 

Poskus »Uvajanje 

tujega jezika v obvezni 

program in 

preizkušanje koncepta 

razširjenega programa 

v osnovni šoli«. Rap v 

celoti. 

Vsi zaposleni, 

tim 

Vse šolsko 

leto 

Dveletni 

poskus, 

razširitev prej 

triletnega 

poskusa 

Zdravje in 

gibanje; 

evalvacija 

vsakokrat 

julija/ 

avgusta 

Dvig kvalitete 

poučevanja za več 

znanja 

Sodelovanje v projektu 

Dvig digitalnih 

kompetenc. 

Strokovni 

delavci šole, 

šolski tim  

Vse šolsko 

leto 

Vse šolsko 

leto 

Enotna strategija dela 

na daljavo v primeru 

hude epidemiološke 

situacije 

Določitev skupnih 

kanalov ter orodij za 

delo na daljavo. 

Vsi zaposleni Vse šolsko 

leto 

Junij/julij 

2023 

Skrb za dobre 

medosebne odnose  

Delo na razrednih 

urah, spoznavanje in 

razumevanje pravil 

šolskega reda, 

izvajanje projekta 

Sobivanje, 

zaščitništvo, dnevi 

dejavnosti, predavanja. 

Aktiv 

razrednikov, 

svetovalna 

služba, 

vzgojni tim, 

vodstvo  

Vse šolsko 

leto 

 

Julij 2023 

Trajnostna mobilnost Osveščanje o varni in 

trajnostni mobilnosti, 

prednosti (v šolo peš, s 

kolesom, pohodništvo 

…). Sodelovanje na 

Evropskem tednu 

mobilnosti. 

Spremljanje in 

evalvacija knjižice 

Varna šolska pot. 

Razredniki, 

predstavnik  

šole v SVPCP 

občine  Goran 

Poglajen 

Vse šolsko 

leto 

 

Julij 2023 

Spodbujanje zdravega 

prehranjevanja in skrb 

za kulturo 

prehranjevanja 

Aktivnosti zdrave šole, 

eko šole, delo v okviru 

poskusa izvajanja 

razširjenega programa 

v celoti, Lonček kuhaj. 

Učitelji pri 

pouku ter v 

aktivnem 

popoldnevu. 

Vse šolsko 

leto 

 

Julij 2023 
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Podrobnejši opisi nekaterih prednostnih nalog: 

 

1. POSKUS »UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V OBVEZNI PROGRAM IN 

PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNI 

ŠOLI« 

Prednostna naloga je podrobneje opisana v poglavju Razširjeni program na straneh 36-42. 

 

2. DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI 

Prednostna naloga je podrobneje opisana v poglavju Dvig digitalnih kompetenc na straneh 47-

49. 

 

3. IZOBRAŽEVANJE ZA DELO IN POUČEVANJE NA DALJAVO 

Na podlagi izkušenj pri delu na daljavo v času epidemije se bomo za vsak primer pripravili tudi 

na poučevanje na daljavo v primeru poslabšanja epidemiološke slike. V šolskem letu 2022/2023 

načrtujemo, da bodo lahko v primeru dela na daljavo uporabljali računalnike vsi učenci. 

 

Dogovori: 

Vsi učenci bodo že prvi teden imeli e-naslove, prvošolci jih bodo dobili na novo.  

Izvedejo se delavnice za prvošolce v računalniški učilnici, da jim pokažemo delo v MS Teamsu.  

Razredniki posodobijo kanale v MS Teamsu. 

 

Za nemoten potek in organizacijo dela na daljavo skrbi IND team. Člani tima so: Andrej Čokl, 

Petra Krivc, Nataša Strmšnik, mag. Metka Hrastnik, Magda Osvald, Mateja Žerjav in Marija 

Osvald Novak. 

 

PROTOKOL ZA POUČEVANJE NA DALJAVO: 

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.  

Za videokonferenčni sistem uporabljamo program Zoom, ki je sedaj licenciran za 

izobraževalni sistem v Sloveniji.  

Video vsebine nalagamo na portal YouTube.  

 

Shranjevanje gradiv  

Učitelji morajo imeti kopijo pomembnih učnih gradiv shranjeno na stacionarnem mediju.  

 

Elektronska komunikacija na šoli  

1. PRVA TRIADA  

Elektronska pošta in uvajanje Teamsa.  

2. 4. IN 5. RAZRED  

Elektronska pošta in Teams. Postopno se prehaja na Teams. 

3. 6. RAZRED IN TRETJA TRIADA  

Teams in elektronska pošta.  
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Pravila in kultura komunikacije  

Za vse udeležence v pedagoškem procesu velja splošno pravilo, da izvajamo delo na daljavo 

po urniku, ki velja v šoli. Komunikacija med udeleženci izven časovnega okvira naj bo samo 

tista, ki je res nujna.  

 

ZA UČENCE  

Vsak učenec v primeru izobraževanja na daljavo dnevno vsaj enkrat pregleda svojo šolsko 

elektronsko pošto in Teams.  

 

ZA STARŠE  

S starši komuniciramo po njihovem elektronskem naslovu.   

 

Dodeljevanje nalog  

Naloge, ki jih dajemo učencem pri IND, morajo biti vidne celotnemu oddelčnemu zboru. 

Naloga naj ima oznako dnevna (D) ali tedenska (T) ali daljšo časovno oznako (DČ), da ostali 

učitelji vidimo, koliko časa učenci potrebujejo za določeno nalogo.  

 

Ocenjevanje  

Časovni razpored ocenjevanja mora biti viden celotnemu oddelčnemu učiteljskemu zboru.  

 

Načrt izobraževanja za delo in poučevanje na daljavo: 

Glede na to, da smo se v preteklih dveh letih intenzivno izobraževali na daljavo, je v tem 

šolskem letu predvideno individualno izobraževanje glede na potrebe posameznikov, največ pa 

medsebojna pomoč, svetovanja ter delitev dobre prakse. Smo tudi šola, ki je v projektu Dvig 

digitalnih kompetenc ZRŠŠ. 

 

 

4. SKRB ZA VREDNOTE IN DOBRE MEDOSEBNE ODNOSE 

Skrb za dobre medosebne odnose je rdeča nit, ki jo peljemo že vrsto let.  

 

Pregled aktivnosti za spodbujanje dobrih medosebnih odnosov: 

 

Mesec Aktivnost   Kdo je zadolžen 

september Učenci in razredniki v oddelčnih skupnostih 

obnovijo pravila šolskega reda. Pogovor o pravilu 

3P: na naši šoli se poslušamo, pozdravljamo in smo 

prijazni. 

Razredniki 

 

 

Vsi zaposleni 

september Rap - razvijanje prečne veščine Razumevanje 

samega sebe in sveta. Zapis osebnih ciljev, kako 

premagati strahove. Pregled ob koncu šolskega 

leta. 

Razredniki, namestniki 

september Razredniki starše seznanijo s pravili šolskega reda, 

hišnim redom ter prednostnimi nalogami  

Razredniki, ravnateljica 

september Varnost v prometu – medgeneracijsko sodelovanje Goran Poglajen, SPV 

oktober Svetovni dan hrane Drobtinica Nana Ladinek 

oktober Šolske prireditve ob tednu otroka Skupnost učencev šole, Helena 

Lorbek, Natalija Kraner 

oktober Učni sprehod s policistom Učitelji 1. razreda 
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oktober Nacionalni mesec skupnega branja – branje knjig o 

vrednotah  

Ogled video vsebin o vrednotah  

Knjižničarka in učitelji 

 

Učitelji 

november Zdrav dan – zdrav način življenja, higiena, 

prehrana, vrednote  

Tim zdrave šole in tim za 

prehrano 

november Sodelovalno reševanje težav, predavanje za 

kolektiv 

Ravnateljica 

november Priprava darilnega bazarja, novoletnih voščilnic Vsi zaposleni 

december Izvedba bazarja Vsi zaposleni 

januar Ali me slišiš? Predavanje za starše Ravnateljica, Simona Levc 

januar Srečanje z upokojenimi delavci šole Natalija Kraner 

marec Skupna razredna ura – Razumevanje samega sebe 

in sveta 

Barbara Čučko, Goran Poglajen 

in razredniki  

marec Izvedba dneva dejavnosti za 8. in 9. razred – 

Osebnostna rast 

Venčeslava Rakovnik, Nataša 

Strmšnik 

marec Anketa o počutju učencev v šoli, od 3. do 9. razreda Pripravijo ravnateljica in 

svetovalna služba, Boris Kojc 

(spletna anketa)  

april Pomladno ustvarjalne delavnice z babicami in 

dedki 

Aktiv aktivno popoldne 

maj Eko dan Eko tim 

april Revija otroških in mladinskih pevskih zborov, 

Revija folklornih skupin 

Jasmina Petek, 

Natalija Kraner 

april Čuječnost in inkluzija  Kvasnik, Lorbek, Miglič 

maj Predstavitev rezultatov ankete o medosebnih 

odnosih na roditeljskih sestankih 

Razredniki 

junij Pregled z dokazi o razvijanju prečne veščine 

Razumevanje samega sebe in sveta. 

Razredniki, namestniki 

september– 

junij 

 

Izvajanje minut za zdravje; po potrebi, ob nemiru 

in nezbranosti vsako uro, oziroma zadnje ure pouka 

Vsi učitelji  

Sodelovanje s Svetovalnim centrom za otroke, 

mladostnike in starše Maribor 

Strokovni delavci šole 

Medvrstniška pomoč, sodelovanje pri 

humanitarnih akcijah 

Razredniki, namestniki, Nana 

Ladinek 

Izvajanje projekta zaščitništvo Tim za zaščitništvo 

september– 

junij 

Mreženje, medvrstniška mediacija in tutorstvo v 

okviru poskusa razširjenega programa 

Barbara Čučko, Jerneja 

Kvasnik 

september– 

junij 

Skupaj ob ponedeljkih – vsak ponedeljek ob 7.50 

skupno srečanje v telovadnici 

Vsi strokovni delavci 

september – 

junij 

Mreženje in mednarodno povezovanje s šolami v 

tujini – Etwinning 

Irena Črešnar 

september – 

junij 

Druženje in pomoč starejšim, Simbioza Nana Ladinek 

september– 

junij 

Izvajanje projekta Društvo sobivanje Metka Hrastnik 

september– 

maj 

Spremljanje izvajanja vzgojnega načrta in pravil 

šolskega reda: beleženje težav, problemov, 

predlogov za spremembe 

Strokovni delavci šole 
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5. TRAJNOSTNA MOBILNOST 

Plan aktivnosti izvajanja preventivnih akcij na področju varnosti prometa: 

september 2022: 

• 1. september 2022 – prvi šolski dan 

V duhu medgeneracijskega sodelovanja študentje in aktivni upokojenci v odsevnih 

jopičih in z opozorilnimi tablami, ki nagovarjajo voznike k varni vožnji, pospremijo 

osnovnošolce (peš) v šolo. Akciji se pridruži tudi policist policijske postaje Ruše in član 

Združenja šoferjev in avtomehanikov Ruše, kot vsako leto. 

• 16. september – 22. september 2022 – ETM 

✓ V Evropskem tednu mobilnosti organiziramo tekmovanje v hoji peš, vsak otrok, ki 

se vsaj en dan odpravi v šolo ali domov peš, sodeluje v nagradnem žrebanju za 

pametno uro, ki šteje korake. Podelimo tri nagrade. 

✓ Na šolskem igrišču učitelji osnovne šole organizirajo prometni poligon, kjer se 

otroci učijo varne vožnje s kolesi in skiroji. 

✓ En dan v tednu mobilnosti organizira šola kolesarski izlet za vse učence, ki že 

imajo kolesarski izpit, od 5. razreda naprej). 

✓ Otroci vrtca se v spremstvu staršev na dan brez avtomobila (22. september), ki 

zaključuje Evropski teden mobilnosti, odpravijo peš v vrtec. Zbirališče je zjutraj 

ob 7.30 na ploščadi pri Mercatorju. Na poti je prisoten policist, otroci ustvarijo 

poučen transparent, za večjo vidnost nosijo rumene balone. 

Oktober 2022: 

V tednu otroka, ki je program Zveze prijateljev mladine Slovenije in bo potekal od 3. do 9. 

oktobra 2022, SPV v sodelovanju z osnovno šolo organizira pohod prvošolčkov s svojimi 

zaščitniki (devetošolci). Otroci spoznavajo varno šolsko pot, prometne predpise in se učijo o 

pravilnem vedenju v prometu. Tema letošnjega tedna otroka je »Skup se mava dobr«, zato je 

poudarek na igri in igranju. Otroci se pogovorijo o pomenu nošenja šolskih torbic, ki ne smejo 

biti pretežke in jih morajo šolarji nositi pravilno. V ta namen v šoli na zabaven način stehtajo 

svoje torbice in se pogovorijo o nošenju le teh na cesti (ta del je namenjen celotni prvi triadi). 

November 2022: 

11. november 2022 – Deljenje odsevnih teles / trakov in druženje osnovnošolskih otrok s 

starostniki v Prireditvenem centru v Lovrencu na Pohorju (na njihovem tedenskem druženju). 

Otroci osnovne šole obiščejo starostnike, z njimi narišejo risbice, kako jih v šolo spremljajo 

starši, stari starši ali jih peljejo starši z avtomobilom. Narišejo svojo pot v šolo in starejši jim 

pripovedujejo o svoji poti v šolo, ki so jo sami prehodili največkrat peš. Razdelimo odsevne 

trakove in se skupaj z upokojenci peš odpravimo nazaj v šolo. 

Obdobje maj – december 2022. 

• V občini imamo “premični” prikazovalnik hitrosti, ki je v obdobju štirih mesecev, od 

maja do avgusta nameščen na cesti skozi trško jedro, ki je glavna državna cesta skozi 

kraj in je bila nedavno v celoti obnovljena. Namen postavitve prikazovalnika hitrosti 

na točko vstopa v sam center kraja, je umirjanje prometa in zagotavljanje najvišje 

varnosti vseh udeležencev v prometu. 

• V obdobju september – oktober postavimo prikazovalnik hitrosti na lokalno cesto, ki 

je pomemben del varne šolske poti, na Vrtno ulico, kjer prebivalci opozarjajo na 

(pre)visoke hitrosti vožnje avtomobilov in dajejo pobudo za postavitev hitrostnih ovir. 

S postavitvijo prikazovalnika hitrosti za obdobje dveh mesecev, želimo pridobiti 

podatke o hitrostih vožnje in zagotoviti umirjanje prometa. 

• V obdobju november – december  postavimo prikazovalnik hitrosti na pot Šercerjeve 

brigade, ki je prav tako del varne šolske poti in jo dnevno prehodi veliko število 
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šolarjev. Namen postavitve prikazovalnika hitrosti je zbiranje podatkov o hitrostih 

vožnje in umirjanje prometa. 

 

 

6. SPODBUJANJE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA IN KULTURE 

PREHRANJEVANJA 

 

Dejavnosti za spodbujanje zdravega prehranjevanja in kulture prehranjevanja – akcijski načrt: 

 

november Organizacija in izvedba zdravega dne s 

tradicionalnim slovenskim zajtrkom, 18. 11. 2022. 

Tim Zdrave šole 

spomladi, 

jeseni 

Urejanje šolskega sadovnjaka ter uživanje domačih 

jabolk: obrezovanje sadnega drevja, obiranje 

jabolk.  

Učitelji v Rapu Aktivno 

popoldne, Učitelji Rap ID 

Lonček kuhaj 

 

 

 

 

 

 

celo šolsko 

leto 

Urejanje visoke grede. 

Izvajanje projekta Nova šolska shema – učenci 

uživajo sadje, zelenjavo in domače mleko.  

Estera Paradiž 

Učence pri pouku z različnimi učnimi vsebinami 

vse leto spodbujamo k zdravemu načinu 

prehranjevanja. 

Vsi učitelji 

V poskus razširjenega programa v sklopu Zdravje 

in gibanje vključujemo vsebine zdravega 

prehranjevanja, sestave jedilnika, pripravo hrane 

ter označevanje živil. 

Tim Razširjenega programa 

Učencem je v času malice vsak dan na voljo sadje. Kuharji in kuharice 

O zavrženi hrani pri gospodinjstvu, jo je mogoče 

predelati/ponovno uporabiti? Hrana ni za »tja v en 

dan« 

Estera Paradiž, Alenka Godec 

V aktivnem popoldnevu se bomo redno 

pogovarjali o prehrani, pravilih obnašanja v 

jedilnici ter bontonu.  

Poudarek bo na primerni higieni rok.  

Učitelji aktivnega popoldneva 

 

 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ ZAVODA 

 

V šolski okoliš sodi področje Lovrenca na Pohorju ter bližnja naselja: Rdeči Breg-del, Kumen, 

Recenjak, Ruta, Puščava, Činžat. Večina otrok hodi v šolo peš ali jih pripeljejo starši. Učenci, 

ki imajo možnost, uporabljajo avtobus primestnega prometa. Učencem, ki nimajo možnosti 

prevoza v šolo in so oddaljeni od nje več kot štiri kilometre, občina Lovrenc na Pohorju pokriva  

stroške prevoza. 

 

 

UČENCI (ŠTEVILČNO) 

 

RAZRED FANTJE DEKLICE SKUPAJ 

1. razred 9 13 22 
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2. razred 6 14 20 

3. razred 15 16 31 

4. razred  7 23 30 

5. razred  13 6 19 

6. razred  19 8 27 

7. razred 20 14 34 

8. razred 11 16 27 

9. razred  14 17 31 

Skupaj: 114 127 241 

 

 

 

RAZREDNIKI IN OSTALI UČITELJI 

 

ODDELEK MAT. UČ. R A Z R E D N I K I NAMESTNIKI RAZREDNIKA 

1. a 1. a Goran Poglajen Maja Arl 

2. a 2. a Sonja Wolfgruber Estera Paradiž 

3. a 3. a Irena Črešnar Alenka Godec/Tanja Frank Paulič 

3. b 3. b Polona Bedenik Marinka Paulič 

4. a 4. a Metka Hrastnik Irena Kosanič 

4. b 4. b Magda Osvald Venčeslava Rakovnik 

5. a 5. a Natalija Kraner  Nataša Kušar 

6. a Učilnica 7 Mateja Žerjav Andrej Čokl, Jerneja Kvasnik 

7. a Učilnica 4 Boris Kojc Jasmina Petek/Mateja Bečan 

7. b Učilnica 2 Barbara Rocek Bregar Sara Toure 

8. a Učilnica 5 Helena Lorbek Primož Vračko 

8. b Učilnica 8 Darja Miglič Katja Herič/Janja Forstner 

9. a Učilnica 3 Petra Krivc Barbara Čučko 

9. b Učilnica 1 Aljoša Štraus Monika Novak 

 

Pogovorne ure za starše bodo v času popoldanskih pogovornih ur, določenih v letnem delovnem 

načrtu, in po predhodnem dogovoru. 

 

Ravnateljica Marija Osvald Novak ima uradne ure za učence v ponedeljek od 12. do 13. ure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRBNIKI UČILNIC 

 

UČILNICA SKRBNIK 

1. a Goran Poglajen  

2. a Sonja Wolfgruber 
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3. a Irena Črešnar  

3. b Polona Bedenik  

4. a Metka Hrastnik  

4. b Magda Osvald 

5. a Natalija Kraner 

Učilnica 1 Sara Toure 

Učilnica 2 Jasmina Petek 

Učilnica 3 Petra Krivc 

Učilnica 4 Boris Kojc 

Učilnica 5 Mateja Žerjav 

Učilnica 6 Irena Kosanič 

Učilnica 7 Monika Novak 

Učilnica 8 mansarda Katja Herič/Mateja Bečan 

Računalniška učilnica Andrej Čokl 

Knjižnica Barbara Rocek Bregar 

Mala učilnica mansarda Helena Lorbek 

Gospodinjska učilnica Alenka Godec/Tanja Frank Paulič 

 

 

SKRBNIKI KABINETOV 

 

KABINET SKRBNIK 

Kabinet 1. triada in AP Estera Paradiž 

Kabinet 2. triada Natalija Kraner 

Kabinet družboslovje mansarda Darja Miglič 

Kabinet računalništvo mansarda Andrej Čokl 

Kabinet matematika Sara Toure 

Kabinet naravoslovje Boris Kojc 

Kabinet likovna umetnost Irena Kosanič 

Kabinet tehnika Boris Kojc 

Kabinet jezikoslovje Monika Novak 

Kabinet za izvajanje DSP Helena Lorbek 

Kabinet telovadnica Aljoša Štraus 

 

Skrbniki učilnic in kabinetov skrbijo, da so učilnice in kabineti urejeni. Prav tako so zadolženi 

za didaktične in druge materiale v učilnicah oziroma kabinetih. Izposoja materialov je mogoča 

ob dogovoru s skrbnikom. Vsako poškodbo prostora, opreme ali didaktičnih materialov je 

skrbnik dolžan pisno javiti ravnateljici najkasneje v 24 urah.  

 

 

 

 

 

RAZPOREDITEV STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

 

 

Št. 

 

Ime, priimek 

 

Izobrazba 

 

Delovne obveznosti 

 

Št. ur 

 

Financ. 

 

Skupaj 
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1.  Marija  

Osvald Novak 

VII  

Profesorica 

slovenščine in 

angleščine 

Ravnateljica 40 DU MIZŠ 

 

 

 

= 40 DU 

2.  Nataša  

Strmšnik 

VII 

Profesorica 

defektologije 

za MVO in 

domsko 

pedagogiko 

Pomočnica ravnateljice 

Svetovalna delavka – šola 

DSP sistem. 

16 DU 

20 DU 

3 PU 

MIZŠ  

 

 

 

= 40 DU 

3.  Maja 

Arl 

VII 

Profesorica 

razrednega 

pouka 

2. strokovna delavka 10 PU MIZŠ 

 

18,5 PU 

9 PU 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

Rap pravljično v nov dan 1. r. 5 PU 

Rap skupaj nam je lepše 4 PU 

Rap 12. šola 1. r. 0,5 PU 

Rap zmorem več 1. r. 0,5 PU 

Rap eko in vrt 0,5 PU 

Rap lonček kuhaj 2 PU 

2. strokovna delavka 5 PU občina 

4.  Polona  

Bedenik  

VII 

Profesorica 

razrednega 

pouka 

Razredni pouk 22 PU MIZŠ 

 

22,47 PU 

 

 

= 40 DU 

Razredništvo 3. b 0,5 PU 

Rap mladi lutkarji 1.–3. r. 0,5 PU 

5.  Andrej  

Čokl 

VII 

Univerzitetni 

diplomirani 

kemik 

 

 

KEM 8., 9. r. 8 PU MIZŠ 16,5 PU 

14 DU 

 

 

 

 

= 40 DU 

NAR 7. a, 7. b 6 PU 

OIP UBE 1 PU 

Rap 12. šola 8., 9. r. 0,5 PU 

Rap zmorem več 8., 9. r. 0,5 PU 

Rap šolski čebelarji 0,5 PU 

Računalništvo ROID 14 DU 

6.  Irena  

Črešnar 

VII 

Profesorica 

razrednega 

pouka 

Razredni pouk 22 PU MIZŠ 

 

 

23,5 PU 

 

= 40 DU 
Razredništvo 3. a 0,5 PU 

Rap Erasmus 1 PU 

7.  Barbara 

Čučko 

VII 

Magistra 

profesorica 

pedagogike in 

zgodovine 

DKE 7. a, 7. b 2 PU MIZŠ 

 

11,5 PU 

9 PU 

6 DU 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

DSP sistem. 6 PU 

Rap šolske igrarije 1 PU 

Rap berem, da se zberem 1 PU 

Rap ISP 1 PU 

Rap zaupaj mi  0,5 PU 

Rap dober tek 5 5 PU 

Rap vaja ne razvaja 4., 5. r. 1 PU 

Rap besede, slike 3 PU 

Svetovalna delavka – šola 6 DU 

8.  VII SLJ 5. a 1 PU MIZŠ 5 PU 
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Alenka 

Godec/Tanja 

Frank Paulič 

Profesorica 

razrednega 

pouka  

MAT 6. a 1 PU 22 PU 

 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

GOS 6. a 1,5 PU 

Rap ISP 0,5 PU 

Rap zmorem več 3. r. 1 PU 

Rap dober tek 1 5 PU 

Rap vaja ne razvaja 1 5 PU 

Rap besede, slike 7 PU 

Rap igrarija 5 PU 

9.  Katja  

Herič/Janja 

Forstner 

VII 

Profesorica 

geografije in 

slovenščine/ 

Profesorica 

slovenščine 

SLJ 7. a, 8. b, 9. b 9 PU MIZŠ 10 PU 

0,5 PU 

 

 

 

= 19 DU 

OIP RET 1 PU 

Rap dober tek 4 0,5 PU 

10.  Katja  

Herič/Mateja 

Bečan 

VII 

Profesorica 

geografije in 

slovenščine/ 

Profesorica 

geografije in 

zgodovine 

GEO 6., 7., 8., 9. r. 12 PU MIZŠ 12 PU 

 

 

 

 

 

= 22 DU 

11.  Mag. Metka  

Hrastnik 

VIII 

Profesorica 

razrednega 

pouka, 

magistra 

znanosti 

Razredni pouk 18,5 PU MIZŠ 22 PU 

2 PU 

 

 

 

 

= 40 DU 

Razredništvo 4. a 0,5 PU 

MAT 5. a 1 PU 

Rap 12. šola 4. r. 1 PU 

Rap vesela šola 1 PU 

Skupaj nam je lepše 2 PU  občina 

12.  Boris  

Kojc 

 

VII 

Profesor 

zgodovine, 

biologije in 

magister 

profesor 

tehnike 

BIO 8., 9. r. 7 PU MIZŠ 20 PU 

8 DU 

 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

TIT 6., 7., 8. r. 8 PU 

OIP OGL 1 PU 

Razredništvo 7. a 0,5 PU 

Rap modeliranje 4.–6. r. 2 PU 

Rap ŠahMat 2.–9. r. 0,5 PU 

Rap 12. šola 1 PU 

Organizator zdr. režima vrtec 4 DU vzgojn. 

Organizator prehrane vrtec 4 DU 

13.  Irena  

Kosanič 

VII  

Profesorica 

likovne 

pedagogike 

LUM 6., 7., 8., 9. r. 7 PU MIZŠ 

 

15 PU 

9 PU 

 

 

OIP LS1 1 PU 

Rap likovna ustvarjalnica 3 PU 

Rap ISP 2 PU 
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Rap spretni prstki 1.–5. r 1 PU  

 

 

 

= 40 DU 

Rap 3 x Z 1 PU 

Rap dober tek 4 4,5 PU 

Rap vaja ne razvaja 4., 5. r. 4 PU 

Rap besede, slike 0,5 PU 

14.   Natalija 

Kraner 

VII 

Profesorica 

razrednega 

pouka  

Razredni pouk 19,5 PU MIZŠ 

 

23,5 PU 

 

 

 

 

 

 

 40 DU 

Razredništvo 5. a 0,5 PU 

Kolesarski izpit 0,5 PU 

Rap zmorem več 5. r. 0,5 PU 

Rap 12. šola 5. r. 0,5 PU 

Rap ringaraja 2.–9. r. 1 PU 

Rap lutkalnica 4.–6. r. 1 PU 

15.  Petra  

Krivc 

VII 

Profesorica 

fizike, 

matematike in 

računalništva 

FIZ 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 8 PU MIZŠ 23,5 PU 

4 DU 

 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

MAT 7. b, 8. a, 9. a 9 PU 

OIP – DIP, ROM 2 PU 

Razredništvo 9. a 1 PU 

Rap 12. šola 6.–9. r. 1 PU 

Rap fotokrožek 7.–9. r. 0,5 PU 

Računalništvo ROID 4 DU 

Računalništvo nadst. 6. r. 1 PU občina 

Robotika 1 PU 

16.  Nataša  

Kušar  

 

VII 

Profesorica 

angleščine in 

nemščine 

TJA 5. a, 6. a, 7. a, 7, b,  

8. a, 9. b 

17 PU MIZŠ 

 

 

 

24 PU 

 

 

 

= 40 DU 

Rap nemščina 7. r. 4 PU  

Rap zmorem več 6.–9. r. 1 PU 

Nemščina nadst. 3., 4. r. 2 PU občina 

17.  Jerneja 

Kvasnik 

VII 

Mag. prof. 

inkluzivne 

pedagogike 

DSP sistem. 22 PU MIZŠ 

 

23 PU 

3 DU 

 

= 40 DU 

Rap vrstniška mediacija 5.–9. 

r. 

1 PU 

Svetovalna delavka – šola 3 DU 

18.  Helena  

Lorbek 

VII 

Profesorica 

defektologije 

DSP sistem. 17 PU MIZŠ 

 

18 PU 

5 DU 

 

 

 

= 40 DU 

Razredništvo 8. a 0,5 PU 

Rap Skupnost učencev šole 

1.–9. r. 

0,5 PU 

Svetovalna delavka – šola 5 DU 

19.  Darja  

Miglič 

VI 

Učiteljica 

zgodovine in 

družbeno 

moralne 

vzgoje 

ZGO 6., 7., 8., 9. r. 13 PU MIZŠ 

 

14 PU 

 

 

 

  =30 DU 

Razredništvo 8. b  0,5 PU 

Rap mreženje 5.–9. r. 0,5 PU 
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20.  Monika  

Novak 

VII 

Profesorica 

angleščine in 

nemščine 

TJA 4. a, 4. b, 5. a, 6. a, 7. a, 

8. b, 9. a 

15,8 PU MIZŠ 

 

24,8 PU 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

OIP NI3 2 PU 

Rap nemščina 8. r. 4 PU  

Rap 12. šola 8., 9. r. 0,5 PU 

Rap reading&lesen 0,5 PU 

Nemščina nadst. 5. a, 6. a 2 PU občina 

21.  Magda  

Osvald 

VII 

Profesorica 

razrednega 

pouka 

Razredni pouk 18,5 PU MIZŠ 

 

22 PU 

 

 

= 40 DU 

Razredništvo 4. b 0,5 PU 

Rap zmorem več 4. r. 1 PU 

Rap lonček kuhaj 3.–5. r. 2 PU 

22.  Estera  

Paradiž 

VII 

Magistra 

profesorica 

razrednega 

pouka 

NAR 6. a 2 PU MIZŠ 

 

8,03 PU 

13 PU 

10,8 DU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

GOS 6. a 1,5 PU 

Plavalni tečaj 3. razred 0,53 PU 

Rap 12. šola 2. r. 0,5 PU 

Rap zmorem več 2. r. 0,5 PU 

Rap gremo mi po svoje 1.–9. 

r. 

0,5 PU 

Rap naše živalce 7.–9. r. 0,5 PU 

Rap dober tek 2 5 PU 

Rap vaja ne razvaja 2 5 PU 

Rap besede, slike 3 PU 

Računalništvo ROID 2 DU 

Organizator prehrane šola 4,4 DU 

Laborant 3 DU 

Računalništvo nadst. 4., 5. r. 2 PU občina 

23.  Marinka 

Paulič 

VII 

Magistra 

profesorica 

razrednega 

pouka 

TJA 1., 2., 3. r. 8 PU MIZŠ 14,5 PU 

10,5 PU 

1 PU 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

TJA 7. r. 1 PU 

Rap 12. šola 3. r. 1 PU 

Rap glasbena igralnica 1.–3.r. 0,5 PU 

Rap plesne urice 1.–3. r. 1 PU 

Rap med angleškimi 

pravljicami 1.–3. r. 

0,5 PU 

Radio Bla Bla 7.–9. r. 0,5 PU 

Rap dober tek 3  5 PU 

Rap vaja ne razvaja 3 5,5 PU 

Skupaj nam je lepše 1 PU  občina 

Računalništvo nadst. 3. r. 2 PU 

24.  Jasmina  

Petek 

VII 

Profesorica 

glasbe 

GUM 6., 7., 8., 9. r. 7 PU MIZŠ 

 

 

13 PU 

 

 

Rap radi pojemo 1., 2. r. 1 PU 

Rap radi pojemo 3., 4. r. 1 PU 
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Rap mladi pevci 5.–9. r. 3 PU  

 

 

 

 

 

= 24 DU 

Rap ustvarjanje z gibanjem 

1.–3. r. 

0,5 PU 

Rap sproščanje ob glasbi 4.–

9. r. 

0,5 PU  

25.  Goran  

Poglajen 

VII 

Profesor 

razrednega 

pouka 

Razredni pouk 20 PU MIZŠ 21,5 PU 

3 PU 

 

 

= 40 DU 

Razredništvo 1. a 1 PU 

Rap tour de Lovrenc 6.–9. r. 0,5 PU  

Rap skupaj nam je lepše 1 PU  

Skupaj nam je lepše 2 PU  občina 

26.  Venčeslava 

Rakovnik 

VII 

Profesorica 

pedagogike in 

zgodovine 

DSP sistem. 14 PU MIZŠ 14 PU 

15 DU 

 

= 40 DU 

Svetovalna delavka – šola 6 DU 

Svetovalna delavka – vrtec 9 DU 

27.  Barbara  

Rocek Bregar 

VII 

Profesorica  

slovenščine in 

zgodovine 

SLJ 6. a, 7. b  5 PU MIZŠ 7 PU 

28 DU 

 

 

= 40 DU 

Razredništvo 7. b 0,5 PU 

Rap gledališče 6., 7. r. 1 PU 

Rap raziskovanje 7.–9. r. 0,5 PU 

Knjižničarka 14 odd. 28 DU 

28.  Aljoša  

Štraus 

VII 

Profesor 

športne 

vzgoje 

ŠPO 4. a, 5. a, 6., 7., 8., 9. r. 15 PU MIZŠ 23 PU 

2 DU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

OIP – IŠP 1 PU 

Razredništvo 9. b 1 PU 

Rap športko 4. r. 1 PU 

Rap športna tekmovanja 6.–9. 

r. 

0,5 PU 

Rap igre v telovadnici fantje 

1., 2. r. 

1 PU 

Rap nogomet 5., 6., 7. r. 0,5 PU 

Rap med dvema ognjema 4.–

7. r. 

1 PU 

Rap športi z žogo 8., 9. r. 1 PU 

VŠD organizator 2 DU občina 

Šport nadst. 3. r. 1 PU 

29.  Sara  

Toure 

VII 

Profesorica 

matematike in 

pedagogike 

MAT 6. a, 7. a, 7. b, 8. b, 9. b 19 PU MIZŠ 

 

 

22 PU 

 

 

 

= 40 DU 

Rap 12. šola 6.–9. r. 1,5 PU 

Rap zmorem več 6.–9. r. 1 PU 

Rap izdelki iz papirja 4.–9. r. 0,5 PU 

30.  Primož  

Vračko 

VII 

Profesor 

športne 

vzgoje 

ŠPO 4. b, 6., 7., 8., 9. r. 12 PU MIZŠ 

 

23 PU 

 

 

 

 

OIP – ŠSP, ŠZZ 3 PU 

Rap športko 5., 6. r. 1 PU 

Rap nogomet 8., 9. r. 0,5 PU 

Rap preživetje v naravi 9. r. 0,5 PU 
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Rap igre v telovadnici dekleta 

1., 2. r. 

1 PU  

 

 

 

 

= 40 DU 

Rap športi z žogo 5.–7. r. 1 PU 

Rap plezalni vrtec 1.–6. r. 1 PU 

Rap jutranji šport 3., 4. r. 1 PU 

Šport nadst. 1., 2. r. 2 PU občina 

31.  Sonja 

Wolfgruber 

VII 

Profesorica 

razrednega 

pouka 

Razredni pouk 21 PU MIZŠ 22 PU 

 

= 40 DU 
Razredništvo 2. a 0,5 PU 

Rap stare igre 1.–3. r. 0,5 PU 

32.    Mateja  

Žerjav 

VII 

Profesorica 

slovenskega 

jezika in 

filozofije 

SLJ 6. a, 7. a, 8. a, 9. a 17 PU MIZŠ 

 

25 PU 

 

 

 

 

 

 

= 40 DU 

DKE 8. a, 8. b 2 PU 

OIP – TIS, VE2 2 PU 

Razredništvo 6. a 0,5 PU 

Rap 12. šola 6.–9. r. 1 PU 

Rap zmorem več 6.–9. r. 1 PU 

Rap raziskovanje 7.–9. r. 0,5 PU 

Gledališki krožek nadst. 1 PU občina 

 

Strokovni delavci, ki na naši šoli dopolnjujejo obvezo: 

Sergeja Grögl Učiteljica za slušno in govorno motene CSG Maribor DSP 2 PU 

 

Učitelji imajo povprečno 1 uro dodatne strokovne pomoči – učne pomoči. 

 

RAZPOREDITEV STROKOVNIH DELAVK VRTCA 

 

1.  Tina 

Kmetec/ 

Eva 

Hartman 

VII/1 

Dipl. vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 

Skupina Puhki 

30 PU vzgojnine 40 DU 

2.  Elizabeta 

Podlesnik 

V 

Pomočnica vzgojiteljice 

Pomočnica vzgojiteljice 

Skupina Puhki 

35 PU vzgojnine 40 DU 

3.  Sara  

Kraner 

VII/1 

Dipl. vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 

Skupina Žogice 

30 PU vzgojnine 40 DU 

4.  Barbara  

Mert 

V 

Pomočnica vzgojiteljice 

Pomočnica vzgojiteljice 

Skupina Žogice 

35 PU vzgojnine 40 DU 

5.  Klavdija 

Gričnik 

VII/1 

Dipl. vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 

Skupina Kapljice 

30 PU vzgojnine 40 DU 

6.  Mojca 

Horvat 

V 

Pomočnica vzgojiteljice 

Pomočnica vzgojiteljice 

Skupina Kapljice 

35 PU vzgojnine 40 DU 

7.  Barbara  

Obrulj 

Jeseničnik 

VII/1 

Dipl. vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 

Skupina Balončki 

30 PU vzgojnine 40 DU 

8.  Natalija 

Kranjc 

V 

Pomočnica vzgojiteljice 

Pomočnica vzgojiteljice 

Skupina Balončki 

35 PU vzgojnine 40 DU 

9.  Nataša  

Brezovnik 

VII/1 

Dipl. vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 

Skupina Gumbki 

30 PU vzgojnine 40 DU 
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10.  Albina  

Pisnik, 

Marjetka 

Sojč 

V 

Pomočnica vzgojiteljice  

Pomočnica vzgojiteljice 

Skupina Gumbki 

35 PU vzgojnine 40 DU 

11.  Nana  

Ladinek, 

Marjetka 

Sojč 

VII/1 

Dipl. vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 

Skupina Škrati 

30 PU vzgojnine 40 DU 

12.  Živa Kranjc V 

Pomočnica vzgojiteljice 

Pomočnica vzgojiteljice 

Skupina Škrati 

35 PU vzgojnine 40 DU 

13.  Anja 

Vranc 

VII/1 

Dipl. vzgojiteljica 

Vzgojiteljica 

Skupina Sončki 

30 PU vzgojnine 40 DU 

14.  Katja 

Podlesnik 

V 

Pomočnica vzgojiteljice 

Pomočnica vzgojiteljice 

Skupina Sončki 

35 PU vzgojnine 40 DU 

15.  Jadranka 

Napotnik 

V 

Pomočnica vzgojiteljice 

Mobilna pomočnica 

vzgojiteljice 

35 PU vzgojnine 40 DU 

 

 

RAZPOREDITEV TEHNIČNEGA OSEBJA 

 

 Tehnični 

sodelavci 
Delovno mesto Izobrazba 

Del. 

Čas 
Financer 

1.  Eva Pušnik Poslovna sekretarka VI, računovodja 

NDČ 

MIZŠ 0,85 

Vzgojnine 0,15, 

nadobremenitev 0,20 

2.  Jolanda 

Gričnik 

Računovodkinja VI, ekonomist  

NDČ 

MIZŠ 0,85 

Vzgojnine 0,15, 

nadobremenitev 

vzgojnine 0,20 

 

3.  Branko 

Brezočnik 

Kuhar šola, vrtec IV, poklicna šola  
NDČ 

MIZŠ 0,80 

Lastna 0,20 

4.  Anka 

Dajčman 

Kuhinjska pomočnica  IV, poklicna šola 
NDČ 

Vzgojnine 1  

5.  Aleksander 

Dujanović 

Kuhinjski pomočnik IV, poklicna šola 
NDČ 

Vzgojnine 1 

6.  Valerija 

Polajner 

Kuhinjska pomočnica III, poklicna šola 
NDČ 

Vzgojnine 0,40, 

lastna 0,0 

7.  Kristina 

Slatinek 

Čistilka šola, vrtec V, srednja šola 
NDČ 

MIZŠ 0,95 

Vzgojnine 0,05 

8.  Darja 

Praprotnik 

Čistilka šola II, OŠ  
NDČ  

MIZŠ 1 

9.  Valerija 

Kranjc 

Čistilka vrtec 0,50, perica 0,50 IV, poklicna šola 
NDČ 

Vzgojnine 1  

10.  Lea 

Napotnik 

Čistilka šola, telovadnica IV, srednja šola 

NDČ 

MIZŠ 0,80 

Občina 0,20 iz 

najemnin za VŠD  
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11.  Nevenka 

Petrič 

Čistilka šola IV, poklicna šola 
NDČ 

MIZŠ 1 

 

12.  Manica 

Korat 

Ploskonka 

Čistilka VŠD in kuhinjska 

pomočnica 

IV, poklicna šola 

NDČ 

Občina 0,50 in lastna 

0,50 

13.  Ljubica 

Črešnar 

Čistilka vrtec V, srednja šola 
NDČ 

Vzgojnine 1 

14.  Rosandi 

Črešnar 

Hišnik IV, poklicna šola 

NDČ 

MIZŠ 1, Vzgojnine 

0,20  

nadobremnitev  

 

Delovni čas delavcev, zaposlenih v deležu delovnega časa 

Delavec Delovni čas 

Marija Osvald Novak – ravnateljica 7.30–14.30 in po potrebi (PK, pogov. Ure, sestanki …) 

Nataša Strmšnik – pomočnica ravnateljice 

in svetovalna delavka 

7.30–14.30 in po potrebi (PK, pogov. Ure, sestanki …) 

Eva Pušnik – poslovna sekretarka 7.00–15.00, v petek do 14.30 

ter sodelovanje na sestankih popoldne Jolanda Gričnik – računovodkinja 

Venčeslava Rakovnik – svetovalna delavka Delovni čas se prilagaja glede na urnik izvajanja DSP 

in potreb svetovalnega dela. 

Barbara Rocek Bregar – knjižničarka V urniku knjižnice. 

Andrej Čokl – računalnikar Delovni čas se prilagaja glede na urnik poučevanja. 

Estera Paradiž – organizatorka šolske 

prehrane 

V dopoldanskem času, ko ni neposredne učne obveze. 

Boris Kojc – organizator prehrane in 

zdravstveno higienskega režima vrtca 

V dopoldanskem času, ko ni neposredne učne obveze. 

Rosandi Črešnar – hišnik 6.00–14.00 

Kuhar/kuhinjski pomočniki 6.00/7.00–14.00/15.00 

Čistilke 14.00–22.00 

Čistilka v telovadnici 6.00–10.00, po potrebi 

Informatorka 7.00–15.00 

 

Pripravnica Sara Zlodej, profesorica nemščine, od 1. 10. 2022 do 31. 7. 2023. 

Javni delavec za spremstvo in učno pomoč, od 7.00 do 15.00. Nova prijava jeseni 2022.  

Delovni čas vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je objavljen v LDN vrtca. Urniki strokovnih 

delavcev so priloga letnega delovnega načrta. 

 

PROSTORSKI POGOJI ZA DELO 

 

S šolskimi prostori je zagotovljeno ustrezno izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa. 

 

ŠOLSKI ZVONEC 

 

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 
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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. 

 

 

PROGRAM DELA – OBVEZNI PROGRAM 

 

 

PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 

 

 

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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Nemščina  2 2  

Likovna umetnost 1 1 1 1 
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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 

 

DELO Z NADARJENIMI 

 

11. člen Zakona o OŠ opredeljuje nadarjene učence kot učence s posebnimi potrebami, zato je 

potrebno te učence odkriti in za njih pripraviti posebne individualizirane programe dela. 

Evidentiranje 

Poteka brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih lestvic. Učitelji predlagajo učence, za 

katere menijo, da bi lahko bili nadarjeni. Uporablja se več kriterijev (izjemni dosežki na 

različnih področjih, rezultati tekmovanj, nadpovprečen učni uspeh). Evidentiranje se izvaja 

konec 3. razreda, lahko pa tudi kadarkoli v višjih razredih. Tako izberemo širšo skupino otrok, 

ki bi lahko bili nadarjeni. 

Identifikacija 

Pomeni ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti, za katero potrebujemo pisno soglasje staršev. 

Kriteriji so posebna ocenjevalna lestvica, ki jo izpolnjujejo učitelji, test splošnih intelektualnih 

sposobnosti in test ustvarjalnosti. 

Testiranje opravi psiholog. Uporabljeni so merski instrumenti za preizkus splošnih 

intelektualnih sposobnosti in za preizkus ustvarjalnega mišljenja. Učenec bo prepoznan za 

nadarjenega, če bo nadpovprečen vsaj pri enem merilu.  

Po postopku identifikacije se staršem predstavi rezultate testov in potek nadaljevanja dela z 

učenci, ki so bili spoznani za nadarjene. Za učence, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, se skupaj 

s starši pripravi individualiziran program.  

Zavedamo se, da je izredno pomembno načrtno in sistematično delo z nadarjenimi učenci, zato 

smo jim ponudili posebno delo v skupinah predvsem na področjih, kjer so se izkazali kot 

nadarjeni. Delo je zasnovano kot nadgradnja šolskega znanja s poudarkom na ustvarjalnosti in 

iniciativnosti. Delo bodo pri pouku diferencirali učitelji in razredniki.  

Tabor za nadarjene bo izveden predvidoma v jeseni 2022, če bodo epidemiološke razmere to 

dopuščale. 
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DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

 

40. člen Zakona o osnovni šoli omogoča, da lahko določeno število ur pouka slovenščine, 

matematike in tujega jezika organizira v manjših učnih skupinah.  

Pouk v manjših učnih skupinah bomo izvajali pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku 

v 5., 6. in 7. razredu v obsegu do 25 % ur, v 8. razredu vse ure pri slovenščini, matematiki in 

angleškem jeziku ter v 9. razredu pri angleškem jeziku. 

Učence lahko v manjše učne skupine razporedi šola s svojo strokovno avtonomijo.  

 

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo pri nekaterih predmetih izvajali fleksibilni predmetnik. To 

pomeni, da se bo posamezen predmet izvajal le v enem ocenjevalnem obdobju ali pa se bo 

predmet v nekem časovnem obdobju izvajal strnjeno.  

Prednost takšnega izvajanja je omogočanje izvajanje sodobnih oblik poučevanja, kot so 

projektno delo, raziskovalno delo, problemski pouk itd. Učenci imajo zaradi tega lažje torbe.  

 

 

Razred 1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje 

 predmet število ur predmet število ur 

4. a, 4. b, 5. a GUM 1 + 1 GUM 1 

6. a ZGO 2 (blok) GEO  2 (blok) 

6. a GOS 1 GOS 2 (blok) 

6. a LUM 2 (blok)   

7. a LUM 2 (blok) TIT 2 (blok) 

7. b TIT 2 (blok) LUM 2 (blok) 

8. a TIT 2 (blok) LUM 2 (blok) 

8. b LUM 2 (blok) TIT 2 (blok) 

8. a GEO  1 + 2 (blok) BIO 1 + 2 (blok) 

8. b BIO 1 + 2 (blok) GEO 1 + 2 (blok) 

8. a, 8. b SLJ 3 SLJ 4 

9. a, 9. b SLJ 4 SLJ 5 

9. a, 9.b   LUM 2 (blok) 

 

7. a, 7. b ŠSP 2 (blok)   7. a, 7. b, 8. a, 9. a, 

9. b 

OGL 2 (blok)   

7. a, 8. a, 8. b., 9. a, 9. b LS1 2 (blok)   4. a, 4. b, 5. a, 6. a LUT 2 (blok)   

9. a, 9. b ROM 2 (blok)   4. a, 4. b, 5. a MOD 2 (blok)   

6. a MOD 2 (blok)      
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IZBIRNI PREDMETI 

 

Učenci si izbirne predmete za prihodnje šolsko leto izberejo v mesecu juniju. Izberejo lahko 

dve ali tri ure izbirnih predmetov na teden. V mesecu septembru je menjava izbirnega predmeta 

še možna pod pogojem, da to ne povzroči delitve skupine oz. da je izvedljivo glede na urnik.  

 

V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje izbirne predmete: 

Predmet Učitelj Razred Število učencev 

(1. 9. 2022) 

Daljnogledi in planeti Petra Krivc 7. a, 7. b, 8. a, 9. a 12 

Francoščina Mateja Podlesek 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 44 

Izbrani šport Aljoša Štraus 9. a, 9. b 12 

Likovno snovanje I Irena Kosanič 7. a, 8. a, 8. b, 9. b 7 

Nemščina III Monika Novak 9. a, 9. b 7 

Obdelava gradiv – les Boris Kojc 7. a, 7. b, 8. a, 9. b 10 

Računalniška omrežja Petra Krivc 9. a, 9. b 10 

Retorika Janja Forstner 9. a, 9. b 8 

Šport za sprostitev Primož Vračko 7. a, 7. b 10 

Šport za zdravje Primož Vračko 8. a, 8. b 21 

Urejanje besedil Andrej Čokl 7. a, 7. b 7 

Verstva in etika II Mateja Žerjav 7. a, 7. b, 8. b 7 

Vzgoja za medije – tisk Mateja Žerjav 7. b, 8. a 3 

 

 

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 

 

Razred  Kaj – kam  Nosilec Predvideni 

stroški  

1.  Sikalu zoo, Križevci pri Ljutomeru  Maja Arl, Goran Poglajen, 

Sonja Wolfgruber 
20 €  

2.  

3.  Vulkanija, Goričko  Polona Bedenik, Irena Črešnar 20 €  

4.  Mežica – rudnik, muzej  Metka Hrastnik, Magda Osvald, 

Natalija Kraner 
25 €  

5.  

6.  Ljubljana  Mateja Žerjav 20 € + 

avtobus  

7.  Spoznavanje Prekmurja  Boris Kojc, Barbara Rocek Bregar 25 € +  

avtobus  

8.  Avantura s kajakom v podzemlju Pece  Helena Lorbek, Darja Miglič 40 €  

 

Za 9. razred bo zaključna ekskurzija združena s tridnevno šolo v naravi, 3 dni, konec maja 

2023. Zaključne ekskurzije za ostale razrede bodo 21. 6. 2023.   
 

ŠOLA V NARAVI 

 

Šola v naravi je stalna oblika vzgojno – izobraževalnega dela. V tem šolskem letu bomo izvedli 

naslednje: 

 

Razred Kraj  Čas  Vodja  Spremljevalec  Stroški  
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2. razred CŠOD Škorpijon  10.–12. 10. 

2022  

Sonja Wolfgruber  Estera Paradiž  93 €  

4. razred Mladinsko zdravilišče 

in letovišče Debeli 

Rtič, MD Martinček  

15.–19. 5. 2023  

  

Aljoša Štraus  Metka Hrastnik  

Magda Osvald  

  

160 €  

5. razred  
 

7. razred 

Kope – Lukov dom  6. –10. 3. 2023  Primož Vračko   Natalija Kraner, 

Barbara Rocek 

Bregar, Boris Kojc  

(+4 učitelji 

smučanja)  

180–190 €  

6. razred Mladinsko zdravilišče 

in letovišče Debeli 

Rtič, MD Martinček  

15.–19. 5. 2023  Aljoša Štraus  Mateja Žerjav, 

Estera Paradiž  

160 €  

9. razred Primorska Tridnevna, tudi 

zaključni izlet 

Petra Krivc Aljoša Štraus, 

Monika Novak 

 

 

 

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

 

Razred Število obrokov Meseci plačila Oddaja vlog 

2. razred 2 oktober, november september 2022 

4. razred 5 februar–junij januar 2023 

5. razred 5 december–april november 2022 

6. razred 5 februar–junij januar 2023 

7. razred 5 december–april november 2022 

9. razred 3 december–februar november 2022 

 

 

 

TEČAJ PLAVANJA 

 

V tretjem razredu bo organiziran tečaj plavanja. Tečaj bo desetdnevni, organizira se istočasno 

skupaj s tečajem predšolskih otrok iz vrtca (vodja Anja Vranc). 

 

Razred  Kraj  Čas  Vodja  Spremljevalec  

3. razred  Športni park Ruše  13. 3. – 24. 3. 2023  Polona Bedenik  Irena Črešnar, 

Estera Paradiž  

 

 

 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 
 

1., 2., 3. RAZRED  

DEJAVNOST  KAJ – KAM  MESEC  NOSILEC  STROŠKI  

Športni dan  Planinski pohod   september  Bedenik, Paradiž  /  
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Kulturni dan  Pikin festival, Repa 

velikanka  

12. 

september    

Črešnar, Frank 

Paulič  

21 €  

Naravoslovni dan  Kmetija   oktober   Bedenik, 

Wolfgruber  

/  

Tehniški dan  Novoletna dekoracija, 

bazar  

november  Kosanič, Kvasnik, 

razredniki  

/  

Naravoslovni dan  Zdrav dan  18. november  tim zdrave šole  5 €  

Kulturni dan  Lutkovno gledališče, 

Ferdo, veliki ptič  

24. november  Arl, Bedenik  15 €  

Športni dan   Ples   23. december  Paulič   6 €  

Športni dan  Sankanje   januar  Arl, Wolfgruber  10 – 15 €  

Kulturni dan  Pravljični dan  7. februar   Paradiž, Paulič  /  

Tehniški dan  Pust  21. februar  Kosanič, razredniki  /  

Kulturni dan  Šolski kino  marec  Arl, Poglajen  /  

Športni dan  ŠVK  april  Črešnar  /  

Naravoslovni dan  Eko dan  maj  tim eko šole  /  

Tehniški dan  Promet, Jumicar  maj  Poglajen, 

Wolfgruber  

/  

Športni dan  Igrala in vodna zabava  junij  Poglajen  8 €  

  

  

  

4. RAZRED  

DEJAVNOST  KAJ – KAM  MESEC  NOSILEC  STROŠKI  

Športni dan  Planinski pohod  september  Vračko, Štraus  /  

Kulturni dan  Muzej igrač  oktober  Hrastnik, Kraner  14 €  

Naravoslovni dan  Okolje in živa bitja v 

njem  

oktober  Hrastnik, Kraner, 

Osvald  

/  

Kulturni dan  Rdeča Kapuca – dramska 

predstava  

25. oktober  

  

Kraner, Petek  

  

15 €  

  

Tehniški dan  Novoletna dekoracija  november  Hrastnik, Kosanič, 

Osvald  

/  

Naravoslovni dan  Zdrav dan  18. november  tim zdrave šole  5 €  

Športni dan  Ples  23. december  Štraus, Vračko  6 €  

Športni dan  Smučanje, drsanje, 

sankanje  

januar  Štraus, Vračko  15-20 €  

Tehniški dan  Pust  21. februar   Hrastnik, Osvald  /  

Tehniški dan  Elektrika in magnetizem  marec  Hrastnik, Osvald  /  

Športni dan  ŠVK  april  Štraus, Vračko  /  

Kulturni dan  Lovrenc skozi stoletja   maj  Hrastnik, Osvald  /  

Naravoslovni dan  Eko dan  maj  tim eko šole  /  

Tehniški dan  Varnostna olimpijada  16. maj  Hrastnik, Osvald  /  

Športni dan  Igrala in vodna zabava  junij  Štraus, Vračko  8 €  

  

5. RAZRED  

DEJAVNOST  KAJ-KAM  MESEC  NOSILEC  STROŠKI  

Športni dan  Planinski pohod  september  Štraus, Vračko  /  

Kulturni dan  Muzej igrač  oktober  Hrastnik, Kraner  14 €  
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Naravoslovni dan  Okolje in živa bitja v 

njem  

oktober  Hrastnik, Kraner, 

Osvald  

/  

Kulturni dan  Rdeča kapuca  25. oktober  Kraner, Petek  15 €  

Tehniški dan  Novoletna dekoracija  november  Kosanič, Kraner  /  

Naravoslovni dan  Zdrav dan   18. november        tim zdrave šole  5 €  

Športni dan  Ples  23. december  Štraus, Vračko  6 €  

Športni dan  Smučanje, drsanje, 

sankanje  

januar  Štraus, Vračko  15-20 €  

Tehniški dan  Pust  21. februar  Kraner  /  

Tehniški dan  Šivanje  marec  Kraner  /  

Športni dan  ŠVK  april  Štraus, Vračko  /  

Kulturni dan  Lovrenc skozi stoletja  maj  Hrastnik, Kraner, 

Osvald  

/  

Naravoslovni dan  Eko dan  maj  tim eko šole  /  

Tehniški dan  Kolesarski izpit  maj  Kraner  /  

Športni dan  Igrala in vodna zabava  junij  Štraus, Vračko  8 €  

  

  

   

6. RAZRED  

DEJAVNOST  KAJ-KAM  MESEC  NOSILEC  STROŠKI  

Športni dan  Planinski pohod  september  Štraus, Vračko  /  

Naravoslovni 

dan  

Gozd  oktober  Čokl  /  

Tehniški dan  Novoletna dekoracija  

  

november  Kosanič,  Kvasnik, 

razrednik  

/  

Naravoslovni 

dan  

Zdrav dan  18. november  tim zdrave šole  5 €  

Kulturni dan  Ptujski grad in 

predstava  

december Petek, Žerjav  15-20 €  

Športni dan  Ples  23. december  Štraus, Vračko  6 €  

Športni dan  Smučanje, drsanje, 

sankanje  

januar  Štraus, Vračko  15-20 €  

Kulturni dan  Pust – izdelava mask  21. februar  Kosanič, razredniki  /  

Kulturni dan  Koroška KUL-TURA  marec  Petek, Rocek Bregar, 

Žerjav  

15 €   

Tehniški dan  Lesna gradiva  marec/april  Kojc  /  

Športni dan  ŠVK  april  Štraus, Vračko  /  

Naravoslovni 

dan  

Določevanje rastlin – 

regratova lučka  

maj  Čokl  /  

Tehniški dan  Eko dan  maj  tim eko šole  /  

Športni dan  Igrala in vodna zabava  junij  Štraus, Vračko  8 €  

Tehniški dan  Merjenje  junij   Krivc, Toure  /  

  7. RAZRED  

DEJAVNOST  KAJ – KAM  MESEC  NOSILEC  STROŠKI  

Športni dan  Planinski pohod  september  Štraus, Vračko  /  

Naravoslovni dan  Gozd  oktober  Čokl  /  
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Tehniški dan  Novoletna dekoracija  november  Kosanič, Kvasnik, 

razredniki  

/  

Naravoslovni dan  Zdrav dan  18. november  tim zdrave šole  5 €  

Kulturni dan  Ptujski grad in 

predstava  

december Petek, Žerjav  15-20 €  

Športni dan  Ples  23. december  Štraus, Vračko  6 €  

Športni dan  Smučanje, drsanje, 

sankanje  

januar  Štraus, Vračko  15-20 €  

Kulturni dan  Pust – izdelava mask  21. februar  Kosanič, razredniki  /  

Kulturni dan  Koroška KUL-TURA  marec  Petek, Rocek 

Bregar, Žerjav  

15 €   

Tehniški dan  Umetne mase  marec/april  Kojc  10 €  

Športni dan  ŠVK  april  Štraus, Vračko  /  

Naravoslovni dan  Žabe  april/maj  Čokl  /  

Tehniški dan  Eko dan  maj  tim eko šole  /  

Športni dan  Igrala in vodna zabava  junij  Štraus, Vračko  8 €  

Tehniški dan  Merjenje  junij   Krivc, Toure  /  

  
 

  8. RAZRED  

DEJAVNOST  KAJ – KAM  MESEC  NOSILEC  STROŠKI  

Športni dan  Planinski pohod  september  Štraus, Vračko  /  

Naravoslovni dan  Gozd  oktober  Kojc  /  

Kulturni dan  Tango – SNG Maribor  

Muzej NOB, Fotogalerija  

17. oktober  Miglič, Petek  8 € + 

avtobus  

Tehniški dan  Novoletna dekoracija  november  Kosanič, Kvasnik, 

razredniki  

/  

Naravoslovni dan  Zdrav dan  18. november   tim zdrave šole  5 €  

Športni dan  Ples  23. december  Štraus, Vračko  6 €  

Športni dan  Smučanje, drsanje, 

sankanje  

januar  Štraus, Vračko  15-20 €  

Kulturni dan  Pust – izdelava mask  

  

21. februar  

  

Kosanič, 

razredniki  

/  

Kulturni dan  Poljanska dolina  marec  Kosanič, Lorbek, 

Miglič  

30 €  

Tehniški dan  Prva pomoč, osebnostna 

rast  

marec  Rakovnik, 

Strmšnik  

/  

Naravoslovni dan  Čuječnost in inkluzija  april Kvasnik, Lorbek, 

Miglič 

/  

Športni dan  ŠVK  april  Štraus, Vračko  /  

Tehniški dan  Eko dan  maj  tim eko šole  /  

Športni dan  Igrala in vodna zabava  junij  Štraus, Vračko  8 €  

Tehniški dan  Merjenje in finančna 

pismenost  

junij  Krivc, Toure  /  

  

9. RAZRED  

DEJAVNOST  KAJ – KAM  MESEC  NOSILEC  STROŠKI  

Športni dan  Planinski pohod  september  Štraus, Vračko  /  
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Naravoslovni dan  Gozd  oktober  Kojc  /  

Kulturni dan  Tango – SNG Maribor  

Muzej NOB, Fotogalerija  

17. oktober  Miglič, Petek  8 € + 

avtobus  

Tehniški dan  Novoletna dekoracija  november  Kosanič, Kvasnik, 

razredniki  

/  

Naravoslovni dan  Zdrav dan  18. november  tim zdrave šole  5 €  

Športni dan  Ples  23. december  Štraus, Vračko  6 €  

Športni dan  Smučanje, drsanje, 

sankanje  

januar  Štraus, Vračko  15-20 €  

Kulturni dan  Pust – izdelava mask   21. februar  Kosanič, 

razredniki  

/  

Kulturni dan  Poljanska dolina  marec  Kosanič, Lorbek, 

Miglič  

30 €  

Tehniški dan  Prva pomoč, osebnostna 

rast  

marec  Rakovnik, 

Strmšnik  

/  

Športni dan  ŠVK  april  Štraus, Vračko  /  

Naravoslovni dan  Eko dan  maj  tim eko šole  /  

Tehniški dan  Merjenje in finančna 

pismenost  

junij   Krivc, Toure  /  

Tehniški dan  Valeta scena  13. junij    Kosanič, Krivc, 

Štraus  

/  

Športni dan  Valeta – ples  14. junij  Krivc, Štraus  /  

  

   

  RAZŠIRJEN PROGRAM 

 

POSKUS »UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V OBVEZNI PROGRAM IN 

PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNI ŠOLI« 

 

Naša šola je bila s strani Zavoda za šolstvo izbrana za izvajanje dveletnega poskusa izvajanja 

razširjenega programa, ki traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023. Člani tima so Marija Osvald Novak, 

Nataša Strmšnik, Natalija Kraner, Mateja Žerjav in Aljoša Štraus. 

 

a. Upoštevanje načel kurikularnega dokumenta:  

i. odprtosti, izbirnosti (učenci dejavnosti izberejo), heterogenosti skupin (učenci iz 

različnih razredov, oddelkov), fleksibilnosti (se spreminjajo glede na interese in 

potrebe učencev, ponujajo se nove, vključujejo se novi učenci, trajanje je lahko 

strnjeno…) avtonomije, odgovornosti (dejavnosti se izvajajo v skladu s letno 

pripravo, z načrtovanimi cilji, dejavnosti se redno izvajajo), upoštevanja potreb in 

interesov učencev (učenci izbirajo dejavnosti, sooblikujejo dejavnosti, prispevajo 

ideje, izbirajo načine in poti izvajanja dejavnosti) formativnega spremljanja 

(vključevanje elementov FS) in samoregulacije (načrtovanje lastnega dela, 

načrtovanje prostega časa,…), spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti (odprte 

naloge, izzivi, raziskovanje, eksperimentiranje, reševaje problemov,…).  

 

ii. Na izvedbeni ravni se realizacija načel izkazuje v organizaciji, zato:  

• se mora v urniku predvideti možnost za tiste, ki to potrebujejo;  

• prehajanja med skupinami,  
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• prilagajanje različnim potrebam (npr. več časa za pisanje domačih nalog in 

samostojno učenje)  

 

b. Ponudba vsebin vseh treh področij kurikularnega dokumenta (ponudba tretjinskega 

deleža dejavnosti: 1/3 vsebin področja Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno 

počutje; 1/3 vsebin področja Kultura in tradicija ter 1/3 vsebin področja Iz življenja in 

dela osnovne šole)  

• Učenec, ki je vključen v razširjeni program, mora v šolskem letu izbrati 

dejavnosti vseh treh področij (če se najprej odloči za področje Gibanje, se v 

nadaljevanju odloči za dejavnosti, ki sodijo v ostali dve področji).  

• Šola mora ponuditi različne dejavnosti znotraj določenega področja, učenec pa 

se prostovoljno odloči za posamezne dejavnosti iii. Učenci, ki so vključeni v 

razširjeni program, morajo dnevno imeti možnost vključevanja v dejavnosti, ki 

sodijo v področje Gibanja, Samostojnega in sodelovalnega učenja in Prehrane.  

• Šola upošteva predlog o izvajanju razširjenega programa, ki je zapisan v 

kurikularnem dokumentu pod točko Znanja izvajalcev. Ker so ure za izvajanje 

dejavnosti razširjenega programa sistemizirane, jih ne izvajajo zunanji izvajalci. 

 

V poskusu razširjenega programa je potrebno upoštevanje načel kurikularnega dokumenta, in 

sicer odprtosti, izbirnosti, heterogenosti skupin, fleksibilnosti, avtonomije, odgovornosti in 

avtonomnosti, upoštevanja potreb in interesov učencev, formativnega spremljanja in 

samoregulacije, spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti.  

 

V poskusu razširjenega programa v celoti se izvaja tuji jezik angleščina v 1. razredu kot obvezni 

predmet ter tuji jezik nemščina v 7. razredu kot obvezni predmet. 

 

Ponujene so vsebine vseh treh področij kurikularnega dokumenta – tretjinska razporeditev:  

1/3 vsebin področja Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, 

1/3 vsebin področja Kultura in tradicija ter  

1/3 vsebin področja Iz življenja in dela osnovne šole. 

 

Kaj mora šola ponuditi:  

1. Možnost vsaj ene ure gibanja NA DAN za vsakega učenca. 

2. Možnost prostovoljne odločitve učencev za dejavnosti razširjenega programa, vendar, 

ko se učenec vključi, je njegova dolžnost, da obiskuje dejavnosti po urniku in je 

vključen do zaključka izvajanja dejavnosti na dnevni ravni in za čas trajanja dejavnosti. 

 

Načrtovanje, spremljanje in evalviranje:  

Spremljanje evidence prisotnosti učencev. Na osnovi trenutno danih elektronskih medijev naša 

šola evidentira prisotnosti učencev v Lo.Polisu. V njem so vpisane vse dejavnosti, ki jih 

ponujamo v okviru razširjenega programa.  

 

 

 

 

 

 

Akcijski načrt za šolsko leto 2022/2023: 

Kaj Dejavnost Kdaj Kdo je zadolžen 

Anketa za učence april Ravnateljica 
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Evalvacija 2022/2023 ter 

zbiranje predlogov za novo 

šolsko leto 

Anketa za učitelje   

Pregled in analiza anket junij Ravnateljica in tim 

Zbiranje soglasij 1. razred Junij, 

avgust 

Ravnateljica in 

razredniki 6. razred 

4., 5., 6. razred 

Predstavitev učencem Predstavitev na RU junij Razredniki 

Predstavitev staršem  Na 3. roditeljskem sestanku 

maj 2022 

 Razredniki, PP 

pripravi ravnateljica 

Na osnovi predstavljenih dejavnosti se učenci skupaj s starši odločijo za dejavnosti iz vseh treh 

področij kurikularnega dokumenta. 

Zbiranje prijav za šolsko leto 

2022/2023 

Zbiranje prijav na Rap 

dejavnosti po razredih 

učencev 

junij 2023 Pripravi tim 

Sistemizacija 2022/2023 Pregled prijav ter odločitev o 

izvajanju dejavnosti 

/posodobitve 

junij, julij Ravnateljica, 

tim 

Priprava samoevalvacijskega 

poročila 

Samoevalvacija preteklega 

leta 

Junij-

september 

Samoevalvacijski tim 

Priprava urnika in prijavnic Pregled in usklajevanje julij, avgust, 

september 

Nataša Strmšnik, 

Estera Paradiž 

Ponoven pregled prijav skupaj 

z urniki 

Predstavitev na RU prvi 

šolski dan, razdelitev urnikov  

1. 

september 

2022 

Razredniki, 

svetovalna služba 

Preverjanje ustreznosti Pregled prijav in preverjanje 

ustreznosti organizacije 

September 

2022 

Strmšnik, Osvald 

Novak, Aktiv 

aktivnega popoldneva 

Predstavitev staršem Prvi roditeljski sestanek September 

2022 

Ravnateljica in 

razredniki 

Sprotne in redne evalvacije ter 

pregledi stanja 

Srečevanja tima in kolektiva Celo šolsko 

leto 

Vsi strokovni delavci 

 Priprava poročil in evalvacije  Pomlad 

2023 

Tim z ravnateljico 

 

Izračun ur za šolsko leto 2022/2023: 

 Rap 2022_23 NIP TJA 

JV 10   

PB 65   

DOD 7   

DOP 7   

ISP 7   

ID 28   

NIP 8 2 

ZŽS 9   

SKUPAJ 141 143 

 

IZVEDBENI NAČRT: 
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Pregled izvajanja poskusa razširjenega programa po vseh treh področjih, po sklopih, 

dejavnostih, obsegu ur, izvajalcih ter po terminologiji, ki je veljala za razširjen program pred 

izvajanjem celotnega poskusa in se po njej vnese razporeditev v KPIS: 

 

 
 

 

 

49

11,5 Zaposleni Prejšnja term

Predlagane vsebine
Tedenski 

fond ur
Razred/i

A.1.a 2 1., 2. Vračko, Štraus Rap GIB

A.1.a 1 3., 4. Vračko Rap GIB

A.1.a

A.1.a

A.1.a

A.1.a

A.1.a

A.1.a

A.1.b 1 4.-7. Štraus Rap GIB

A.1.b 2 5.-9. Vračko, Štraus Rap GIB

A.1.b 1 5.-9. Vračko, Štraus Rap GIB

A.1.b 1 1.-4. Vračko Rap GIB

A.1.b 2 4.-6. Vračko, Štraus NIP 2 VIO

A.1.b 0,5 6.-9. Štraus NIP 3 VIO

A.1.c

A.1.c

A.1.c
A.1.č 1 1.-4.r Paulič Rap GIB
A.1.č
A.1.č

29

Predlagane vsebine
Tedenski 

fond ur
Razred/i

A.2. a 2 1.-5. Osvald, Arl Rap ID

A.2. č 25 1.-5. Godec, Paradiž, Paulič, Kosanič, Čučko PB

A.2. č

A.2. d 2 3.-9. Osvald, Arl Rap ID

A.2. d

A.2. d

8,5

Predlagane vsebine
Tedenski 

fond ur
Razred/i

A.3. a 0,5 2. - 9. r Kojc Rap ID

A.3. b 0,5 3. VIO Paradiž Rap ID

A.3. c 0,5 1. - 9.r Arl Rap ID

A.3. č

A.3. d 0,5 5. r Kraner Rap ID

A.3. d 0,5 6.-9. Poglajen Rap ID

A.3. e

A.3. f 5 1.-3. Godec PB

A.3.g 0,5 9. Vračko NIP 3 VIO

A.3.g 0,5 Paradiž Rap ID

Preživetje v naravi fleksibilno

A.3. SKLOP : ZDRAVJE IN VARNOST

Igrarije celo leto

fleskibilno

Časovna razporeditev v 

šol. Letu
fleksibilno

Eko in vrt

Ponujene/izvedene dejavnosti

Gremo mi po svoje fleksibilno

Nogomet

Športko

Športna tekmovanja

Kolesarski izpit

Tour de Lovrenc fleksibilno

Naše žival'ce tedensko

ŠahMat

A. GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO 

POČUTJE

Med dvema ognjema

Športi z žogo

PODROČJE: 

Plezalni vrtec

A.1.  SKLOP : GIBANJE

celo leto

Ime ponujene/izvedene 

dejavnosti
Časovna razporeditev v šol. Letu 

- celoletno/strnjeno/polletje

Igre v telovadnici
Jutranji šport celo leto

celo leto

celo leto

celo leto

Plesne urice celo leto

Lonček kuhaj

Ponujene/izvedene dejavnosti Časovna razporeditev v šol. Letu 

- celoletno/strnjeno/polletje

A.2. SKLOP : HRANA IN PREHRANJEVANJE

celo leto

Dober tek

Lonček, kuhaj

celo leto

celo leto

celo leto

celo leto

celo leto

fleksibilno
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41,5 Zaposleni Prejšnja term

15,5

Predlagane vsebine
Tedenski 

fond ur
Razred/i

B.1.a. 0,5 3. VIO Paulič Rap ID

B.1.a. 1 6. in 7. r Bregar Rap ID

B.1.a. 0,5 1 VIO Bedenik Rap ID

B.1.a. 1 2 VIO Kraner NIP 2. VIO

B.1.a. 1 1. in 2. r Petek Rap ID

B.1.a. 1 3. in 4. r Petek Rap ID

B.1.a. 3 5. - 9. r Petek Rap ID

B.1.a. 0,5 1. VIO Petek Rap ID

B.1.a. 0,5 2. in 3. VIOPetek Rap ID

B.1.a. 0,5 1. VIO Paulič Rap ID

B.1.a. 1 2. - 9.r Kraner Rap ID

B.1.a. 0,5 3. VIO Krivc Rap ID

B.1.c. 0,5 2. in 3. VIOToure Rap ID

B.1.c. 1 1. in 2. VIOKosanič Rap ID

B.1.c. 2 2. VIO Kojc NIP 2 VIO

B.1.c. 0,5 1.-5. Wolfgruber Rap ID

B.1.c. 0,5 5.-9. Čokl Rap ID

B.1.c.

B.1.c.

B.1.c.

26

Predlagane vsebine
Tedenski 

fond ur
Razred/i

Zaposleni Prejšnja term

B.2.b 0,5 1.-9. Čučko Rap ID

B.2.b 10 1.-5. Godec,Paradiž PB

B.2.c 5 1.-3. Arl, Poglajen JV

B.2.c 5 1.-3. Arl JV

B.2.c 3 1.-9. Kosanič Rap ID

B.2.č 1 1.-9. Črešnar Rap ID

B.2.d 1 1.-9. Ladinek Rap ID

B.3. Tuji jeziki
Med angleškimi pravljicami 0,5 celo leto 1.-3. Paulič DOD

Smrk-av-ci - gledališče od oktobra do februarja

Ustvarjanje z gibanjem na 14 dni

Sproščanje ob glasbi na 14 dni

Mladi lutkarji vse leto

Lutkalnica fleksibilno

Radi pojemo vse leto

Radi pojemo vse leto

vse leto

celo leto 

celo leto

celo leto

Mladi pevci

Radio Bla Bla vsak teden

Časovna razporeditev v 

šol. Letu

B. KULTURA IN TRADICIJA

Ringaraja

vse leto

vsak teden

Besede, slike

na 14 dni

PODROČJE: 

na 14 dni

na 14 dni

celo leto 

celo leto 

Izdelki iz papirja

B.1. SKLOP : KULTURA, UMETNOST, DEDIŠČINA

Ponujene/izvedene dejavnosti

Glasbena igralnica

celo leto

Stare igre

Čebelarji

Modeliranje

Fotokrožek

celo leto

celo leto

Skupaj nam je lepše celo leto

Pravljično v nov dan celo leto

B.2. SKLOP : KULTURA SOBIVANJA

Zaupaj mi

Uredimo šolo

Lahko pomagam?

Erasmus

Ponujene/izvedene dejavnosti
Časovna razporeditev v 

šol. Letu

Spretni prstki
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Prioritetne naloge v razširjenem programu v šolskem letu 2022/2023: 

V šolskem letu si bomo načrtno prizadevali za povezovanje vsebin obveznega in razširjenega 

programa. Še posebej se bomo posvetili izbranim prečnim veščinam 

Izbrana veščina Kazalnik Dokaz 

Razumevanje samega sebe in 

sveta 

Obvladovanje strategij, ki 

omogočajo učinkovitejše 

spoprijemanje z izzivi 

odraščanja. 

Kam se obrnem po pomoč – 

Tom Tom nahrbtnik. 

Manj kršitev pravil šolskega 

reda. 

Zapis osebnih ciljev, kako 

premagati strahove. Pregled 

ob koncu šolskega leta.  

Digitalna pismenost 

 

 

Prepletanje učnih ur Rapa in 

obveznih vsebin; priprava 

seminarskih nalog v Wordu, 

analiz v Excelu, PP. 

Izdelki učencev. 

Učne ure v računalniški 

učilnici, izvedene skupaj z 

računalnikarjem ter 

učiteljem predmeta. 

Branje in dvig bralnih 

kompetenc 

Učenci se udeležujejo 

dejavnosti, ki so navedene v 

poglavju o šolski knjižnici 

Pregled izvedenih 

dejavnosti za spodbujanje 

branja in bralnega 

razumevanja, ki so na strani 

69 do 71. 

 

Predvideni termini srečanj ravnateljev in vodij šolskega tima: 

• četrtek, 6. 10. 2022  

• torek, 8. 11. 2022  

• torek, 17. 1. 2023  

• četrtek, 16. 3. 2023  

• sreda, 17. 5. 2023  

50,5 Zaposleni Prejšnja term

48

Predlagane vsebine
Tedenski 

fond ur
Razred/i

C.1.a. 25,5 1.-5. Godec, Paradiž, Paulič, Kosanič, Čučko PB

C.1.a. 7 1.-9. Arl, Paradiž, Paulič, Osvald, DOP

 Kraner, Žerjav, Toure, Kušar, Čokl

C.1.a. 2 1.-9. Arl, Paradiž, Godec, Hrastnik, DOD

Kraner, Žerjav, Toure, Novak, Čokl
C.1.b. 0,5 7.-9.  Žerjav 0,5
C.1.b. 0,5 7.-9. Bregar NIP 3 VIO
C.1.b. 3,5 1.-9. Godec, Kosanič, Čučko 0,5
C.1.b. 3 1.-9. Hrastnik, Krivc, Kojc, Žerjav

C.1.c. 

C.1.c. 

C.1.c. 

C.1.č. 5,5 1.-9. Arl, Paradiž, Godec, Hrastnik, DOD

C.1.d. Kraner, Žerjav, Toure, Novak, Čokl

C.1.e. 

C.1.g. 

C.1.g. 0,5 1.-9. Lorbek NIP 3 VIO

1

C.2.1 1 1.-9. Čučko Rap ID

C.2.2

1,5

C.3.a. 0,5 5.-9. Miglič Rap ID

C.3.b. 1 6.-9. Kvasnik Rap ID

C.3.c.

C.3.č.

SKUPNO ŠTEVILO UR RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V ŠOLI = ___________141

Raziskovanje celo leto

celo leto12. šola

Zmorem več celo leto

C. 1. SKLOP : SAMOSTOJNO IN SODELOVALNO UČENJE

PODROČJE:

celo leto

Časovna razporeditev v 

šol. Letu

12. šola

celo letoVaja ne razvaja

ISP
Mladi raziskovalci tekmujejo

celo leto
celo leto

celo leto

Skupnost učencev šole

C. 2. SKLOP : IGRA IN SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE PROSTEGA ČASA

Šolske igrarije celo leto

C. 3. SKLOP : MEDVRSTNIŠKO, MEDGENERACIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

celo leto

C. VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE

celo letoMedvrstniška mediacija

Mreženje celo leto

Ponujene/izvedene dejavnosti

Raziskovanje
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Spremljava izvajanja razširjenega programa na šolah (učni sprehodi)  

• Šole, ki so v poskusu v celoti od 2018 – oktober – november 2022 (hospitacije z 

razgovorom)  

· Nove šole v poskusu v celoti: januar 2023  

 

Mreženje šol v poskusu  

Mreženje bo potekalo na šolah in na Območnih enotah Zavoda RS za šolstvo, in sicer 

predvideno od oktobra do decembra 2022 ter v januarju 2023.  

Predstavitev modela izvajanja novega koncepta RaP in mreženje bo na šolah, ki izvajajo 

poskus v celoti od začetka.  

 

Usposabljanja za strokovne delavce  

1. Za učitelje tujega jezika v obveznem programu in tujega jezika v razširjenem programu na 

šolah, ki izvajajo poskus, bo usposabljanje marca 2023.  

2. Za učitelje na šoli  

Za namen izboljšanja učnih okolij in poglabljanja formativnega spremljanja je ZRŠŠ pripravil 

spletni seminar S formativnim spremljanjem do učnih okolij 21. stoletja, ki se nahaja v spletni 

učilnici razvojne naloge Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, na povezavi 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10639 (ključ za vstop je RNUUO). Seminar vsebuje 

pet sklopov, ki so sestavljeni iz kratkih filmov s pripadajočimi navodili za izvajanje dejavnosti 

in bo na razpolago šolam, vključenim v poskus do decembra 2022.  

Vse podrobnosti o seminarju bodo učitelji izvedeli v prvem filmu seminarja. Spletni seminar je 

obvezen. 

 

DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 

Občina Lovrenc na Pohorju bo kot nadstandardni program financirala športni nadstandard v 

1., 2. in 3. 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 in robotiko, eno uro tedensko. 

Računalništvo bodo poučevale Petra Krivc, Marinka Paulič in Estera Paradiž, nemščino Nataša 

Kušar in Monika Novak. Športni nadstandard bosta skupaj z učiteljem razrednega pouka 

izvajala Aljoša Štraus in Primož Vračko. Gledališki krožek – skupino Smrk-avci bo vodila 

Mateja Žerjav. Robotiko bo izvajala Petra Krivc. 

 
Razred Dejavnost Število 

učencev 

Število 

ur 

Izvajalec Dejavnost Število 

učencev 

Število 

ur 

Izvajalec 

1. a Športni 

nadstandard 

22 1 Primož 

Vračko 

 

 

    

2. a Športni 

nadstandard 

20 1     

3. a in 

3. b 

Športni 

nadstandard 

31 1 Aljoša 

Štraus 

    

3. a Računalništvo 

 

14 1 Marinka 

Paulič 

 

Nemščina 

 

20 1 Nataša 

Kušar 

3. b Računalništvo 

 

13 1 

4. a, b Računalništvo 

 

18 1 

 

Estera 

Paradiž 

Nemščina 14 1 

 

Nataša 

Kušar 

5. a Računalništvo 

 

8 1 Nemščina 12 1 Monika 

Novak 
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6. a Računalništvo 

 

14 1 

 

Petra 

Krivc 

Nemščina 10 1 

 

Monika 

Novak 

 

5.-9. 

razred 

Robotika  1 Petra 

Krivc 

    

3. 

triada 

Gledališki 

krožek 

 1 Mateja 

Žerjav 

    

 

VARSTVO VOZAČEV 

 

Varstvo vozačev je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda. Traja od 7.15 do 8.15 ter v 

popoldanskem času po zaključku pouka do odhoda avtobusa.  

Varstvo vozačev je nadstandardni program, ki ga v skladu z zakonom financira ustanoviteljica. 

Vozači se v program podaljšanega bivanja dolžni vključiti po zaključku pouka in se vključujejo 

po razredih. 

TEKMOVANJA 

 

Učencem omogočajo poglabljanje in širjenje znanja na področju, ki jih zanima. Šola spodbuja 

tekmovanja učencev iz znanja, spretnosti in prizadevnosti. Tekmovanja so šolska, regijska in 

državna. 

 

Naziv  Mesec Nosilec  

Tekmovanje v znanju o sladkorni 

bolezni (od 7. do 9. r.)  

9. 10. 2022 šolsko 

19. 11. 2022 državno 

Boris Kojc  

Geografija (od 7. do 9. r.)  15. 11. 2022 šolsko 

1. 4. 2023 državno 

Mateja Bečan  

Nemščina (8., 9. r.)  17. 11. 2022 šolsko 

23. 3. 2023 državno 

Monika Novak  

Angleščina (8. r.)  22. 11. 2022 šolsko 

30. 3. 2023 državno 

Nataša Kušar   

Angleščina (9. r.)  22. 11. 2022 šolsko 

30. 3. 2023 državno 

Monika Novak  

Matemček (od 1. do 9. r.)  11. 11. 2022 šolsko 

26. 11. 2022 državno 

Natalija Kraner  

Računalniško tekmovanje Bober   

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

med 7. in 18. 11. 

2022 šolsko 

7. 1. 2023 državno 

Andrej Čokl  

Slovenščina – Cankarjevo 

 (od 1. do 7. r. interesno,  

8. in 9. r selekcijsko)  

29. 11. 2022 šolsko 

17. 1. 2023 regijsko 

11. 3. 2023 državno 

4. 4. 2023 interesno 

Mateja Žerjav  

Astronomija – Dominkovo 

 (od 7. do 9. r.)  

7. 12. 2022 šolsko 

14. 1. 2023 državno 

Petra Krivc  

Festival inovativnih tehnologij  med 1. in 27. 1. 2023  

šolsko 

4. 3. 2023 državno 

Petra Krivc  

Kemija – Preglovo (8., 9. r.)  16. 1. 2023 šolsko 

25. 3. 2023 regijsko 

6. 5. 2023 državno 

Andrej Čokl  

Fizika – Štefanovo (8., 9. r.)  15. 2. 2023 šolsko Petra Krivc  
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13. 4. 2023 regijsko 

13. 5. 2023 državno 

Vesela šola (od 4. do 9. r.)  8. 3. 2023 šolsko 

12. 4. 2023 državno 

Metka Hrastnik  

Matematika – Vegovo (od 1. do 9. r.)  16. 3. 2023 šolsko 

5. 4. 2023 regijsko 

22. 4. 2023 državno 

Sara Toure  

EPI reading badge (3. razred)  med 27. in 31. 3. 

2023 

Marinka Paulič  

Slovenščina – Mehurčki (od 1. do 3. 

r.)  

4. 4. 2023 šolsko Polona Bedenik  

Državno tekmovanje mladih 

čebelarjev  

(od 6. do 9. r.)  

6. 5. 2023 državno Andrej Čokl  

Logična pošast (od 1. do 9. r.)  5. 5. 2023 šolsko 

20. 5. 2023 državno 

Polona Bedenik  

Kaj veš o prometu (od 6. do 9. r.)  maj 2023 Goran Poglajen  

Modelarsko tekmovanje   24. 5. 2023 regijsko 

3. 6. 2023 državno 

Petra Krivc  

Prežihova bralna značka (od 1. do 9. 

r.)  

september–april Razredniki 1. in 2. VIO  

Barbara Rocek Bregar  

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

  

Eko – kviz (od 6. do 8. r.)  februar, marec Boris Kojc  

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

Športni program »Zlati sonček«  

(od 1. do 3. r.)  

september- junij Maja Arl  

Košarka fantje (6., 7. r.)  marec, april Aljoša Štraus  

Košarka fantje (8., 9. r.)  oktober–april Aljoša Štraus  

Košarka deklice  

(od 6. do 9. r.)  

november-marec Aljoša Štraus  

Nogomet (8., 9. r.)  november–maj Aljoša Štraus  

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

Atletika (od 6. do 9. r.)  oktober–junij  Primož Vračko  

Odbojka deklice (od 5. do 9. r.) november–maj Aljoša Štraus, Primož Vračko 

 

Košarka, vodja Aljoša Štraus, prof. 

Udeležili se bomo prvenstva Košarkarski Superšolar za starejše in mlajše dečke in mlajše ter 

starejše deklice. Košarkarsko tekmovanje Košarkarski Superšolar (nekdanji Pionirski festival) 

je najstarejše organizirano ekipno šolsko tekmovanje v Sloveniji. Gre za program krovne 

košarkarske organizacije – Košarkarske zveze Slovenije. Namenjeno je učenkam in učencem 

vseh slovenskih osnovnih šol. 

Stroški: prevozi in hrana za igralce. Stroške za tekmovanja bomo skušali zmanjšati z 

organizacijo tekem v naši večnamenski športni dvorani. 

 

Nogomet, vodja Aljoša Štraus, prof. 

Z učenci se bomo udeležili prvenstva osnovnih šol v malem nogometu. 

Stroški: prevoz ter malica za igralce. 
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 Alpsko smučanje, vodja Primož Vračko, prof. 

Z učenkami in učenci se bomo udeležili prvenstva osnovnih šol v alpskem smučanju. 

Tekmovanje v alpskem smučanju poteka v disciplini veleslalom. 

Stroški: prevoz ter smučarska vozovnica za udeležence. 

  

Atletika, vodja Primož Vračko, prof. 

Udeležili se bomo prvenstva osnovnih šol v atletiki, ki ga organizira atletski klub Poljane. 

Stroški: prevoz ter malica za udeležence. 

 

Odbojka, vodja Aljoša Štraus, prof.,  Primož Vračko, prof. 

Udeležili se bomo prvenstva osnovnih šol v odbojki za deklice. Stroški: prevoz ter malica za 

udeležence. 

 

Gledališki skupini Smrk-av-ci in Mali Smrk-av-ci (Barbara Rocek Bregar, prof. in 

Mateja Žerjav, prof.): 

Priprava predstave za kulturni praznik, sodelovanje na šolskih prireditvah. Ure so razporejene 

v poskusu razširjenega programa kot interesne dejavnosti, 1 ura je financirana s strani občine. 

Stroški: po potrebi scena in oblačila. 

Stroški prevoza za udeležbo na srečanju gledaliških skupin ter morebitne predstave na drugih 

šolah. 

 

OSTALE DEJAVNOSTI, PRIREDITVE, RAZSTAVE  

 

Naziv  Nosilec  Čas  

Spominski dan na Klopnem vrhu  Venčeslava Rakovnik  september 2022  

Stare kmečke igre  Sonja Wolfgruber  24. 9. 2022  

Evropski dan jezikov  Nataša Kušar, Monika Novak, 

Marinka Paulič  

26. 9. 2022  

Dan reformacije  Mateja Žerjav  oktober 2022  

Dan spomina na mrtve  Helena Lorbek   oktober 2022  

Prireditve ob tednu otroka   Natalija Kraner, Helena Lorbek  oktober 2022  

Teden požarne varnosti  Andrej Čokl  oktober 2022  

Svetovni dan hrane – akcija Drobtinica  Polona Bedenik, Nana Ladinek  15. 10. 2022  

Karierni sejem  Venčeslava Rakovnik, Nataša 

Strmšnik  

 november 2022  

Priprava novoletnih voščilnic  Barbara Čučko, Irena Kosanič   november 2022  

Raziskovalni tabor za nadarjene  Petra Krivc  november 2022   

Projektni dan z gimnazijo Ruše  Petra Krivc, Aljoša Štraus  december 2022  

Strokovna ekskurzija – Predbožični 

Gradec  

Nataša Kušar, Monika Novak  december 2022  

Srečanje prostovoljcev z županom  Nana Ladinek  5. 12. 2022  

Novoletna prireditev in bazar  Marija Osvald Novak in odbor  8. 12. 2022  

Proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti  

Metka Hrastnik, Magda Osvald  23. 12. 2022  

Pisanje apelov z AI  Nataša Kušar, Monika Novak, 

Barbara Rocek Bregar, Mateja 

Žerjav  

december, januar 

2022/2023  

Srečanje upokojencev  Natalija Kraner  januar 2023  
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Proslava pred slovenskim kulturnim 

praznikom  

Barbara Rocek Bregar, Mateja 

Žerjav   

7. 2. 2023  

Pomladno-ustvarjalne delavnice z 

babicami in dedki  

Aktiv aktivno popoldne  marec 2023  

Prireditev ob materinskem dnevu  Maja Arl, Jerneja Kvasnik  marec 2023  

Revija otroških gledaliških skupin   Barbara Rocek Bregar, Mateja 

Žerjav  

15. 3. 2023  

Revija otroških folklornih skupin  Natalija Kraner  25. 3. 2023  

Revija otroških in mladinskih pevskih 

zborov  

Jasmina Petek  20. 4. 2023  

1. maj – praznik dela  Darja Miglič  26. 4. 2023  

Strokovna ekskurzija v London  Nataša Kušar, Monika Novak  zimske počitnice 

2023   

eTwinning dan   Irena Črešnar  9. 5. 2023  

Frankofonski festival v Kranju Mateja Podlesek maj 

Nagradni izlet – ogled športne ali 

kulturne prireditve  

Komisija za nagradni izlet   junij  

Zaključek bralnih značk  

Bralna noč  

Maja Arl, Monika Novak, 

Barbara Rocek Bregar  

1. 6. 2023  

Zaključna prireditev šole  Maja Arl, Jasmina Petek, Sonja 

Wolfgruber  

7. 6. 2023  

Predaja ključa  Petra Krivc  9. 6. 2023  

Valeta   Aljoša Štraus, Petra Krivc  14. 6. 2023  

Proslava pred dnevom državnosti, 

podelitev priznanj  

Barbara Čučko  23. 6. 2023  

Raziskovalne naloge  Marija Osvald Novak, mentorji  september–

marec  

Sodelovanje s Pikapolonicami  Irena Kosanič  oktober–april  

Izdajanje Zvitih novic  Mateja Žerjav  januar, junij  

Priprava letopisa  Sara Toure  april, maj, junij  

Koordinatorica za kulturo  Mateja Žerjav  celo leto  

Pisanje šolske kronike  Marinka Paulič  celo leto  

Pregled zunanjih igrišč  Rosandi Črešnar, Nana Ladinek,  

Sonja Wolfgruber  

celo leto  

Skrbnik Lopolisa  Andrej Čokl, Petra Krivc, Nataša 

Strmšnik  

celo leto  

Skrbnik spletne strani  Andrej Čokl, Metka Hrastnik,   

Petra Krivc, Marija Osvald 

Novak, Estera Paradiž, Nataša 

Strmšnik  

celo leto  

  

  

Skrb za omarice za prvo pomoč  Boris Kojc  celo leto  

  

Urejanje likovnega razstavišča v šolski 

avli  

Irena Kosanič  celo leto  

  

  

Po potrebi sodelovanje na krajevnih občnih zborih društev in prireditvah.   
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PROJEKTI 

 

Naziv  Nosilec  Termin Izvajalci skupaj z: 

Dvig digitalne kompetentnosti  Petra Krivc  1. 9. 2022–31. 8. 2023 Zavod za šolstvo RS  

Ekošola kot način življenja  Monika Novak  Vse leto FEE 

Redera + Marija Osvald 

Novak 

Do 30. 9. 2022  

NA-MA-POTI Mateja Žerjav Do 31. 10. 2022 Zavod za šolstvo RS 

Naša mala knjižnica  Estera Paradiž  Vse leto KUD Sodobnost 

international 

RAP  Marija Osvald 

Novak, Nataša 

Strmšnik  

1. 9. 2021–31. 8. 2023 

dveletni 

Zavod za šolstvo in 

MIZŠ 

Rastem s knjigo   Barbara Rocek 

Bregar  

Vse leto Javna agencija za 

knjigo 

Simbioz@ skupnost:  

• Simbioza giba  

• Računalniške delavnice 

za starejše  

Nana Ladinek  Gibanje s starimi 

starši v maju 

predvidoma v 

februarju 

Simbioza Genesis 

Sobivanje  Metka Hrastnik  September - junij Sobivanje - društvo za 

trajnostni razvoj 

Srečanja z bodočimi prvošolci  Marinka Paulič  Februar, maj, vse leto šolski 

Šolska shema  Estera Paradiž   1. 9. 2022 –31. 8. 

2023 

Agencija za kmetijske 

trge in razvoj 

podeželja 

Teden vseživljenjskega učenja  Jerneja Kvasnik,   

Primož Vračko  

Vse leto Andragoški center 

Slovenije 

UNESCO   

  

  

Eno jabolko na dan …  

(priprava projekta)  

Helena Lorbek  Vse leto 

 

 

 

Šolsko leto 2022-2023 

ASPnet, Mreža 

Unescu pridruženih 

šol 
 

Člani tima 

Varno na kolesu  Natalija Kraner  Vse leto Butan plin 

Zaščitništvo  Učitelji 1. razredov  Vse leto Šolski 

Zdrava šola  Venčeslava 

Rakovnik  

Vse leto NIJZ 

 

 

 

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI. Vodja Petra Krivc, člani tima: Andrej Čokl, 

Sara Toure, Natalija Kraner, Marija Osvald Novak. 

Aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih 

informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane 

digitalne kompetence učencev. 

Strokovni delavci bodo imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za učinkovito 

rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za organizatorje oziroma 

koordinatorje informacijskih dejavnosti bodo pripravljena dodatna usposabljanja na podlagi 

akreditiranih programov. 
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V okviru projekta »Dvig digitalne kompetentnosti« in po opravljenih refleksijah, usposabljanjih 

ter identifikaciji prioritet bomo načrtovali lastne digitalne strategije. Pripravili bomo 10 

delavnic za učitelje. Učence bomo digitalno opismenjevali pri rednih učnih urah. 

Pregled vsebin in izvajalcev za načrtovanih 10 delavnic na šoli: 

 

Kaj   Dejavnost   Kdaj   Kdo je 

zadolžen   
Prijave na delavnice 

1.     pedagoška 

delavnica  

Teams in 

OneNote  

September 

2022  

Petra Krivc   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/t59du4E2tH 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.     pedagoška 

delavnica  

  

Spletna stran in 

objavljanje na 

spletni strani  

September 

2022  

Petra Krivc  

3.     pedagoška 

delavnica   

Izdelava 

videoposnetka  

Oktober  2022 Natalija 

Kraner  

4.     pedagoška 

delavnica  

  

Učim se z 

miselnimi vzorci  

Oktober 2022  Sara Toure  

5.     pedagoška 

delavnica  

Anketa EnaA  November 

2022  

Boris Kojc  

6.     pedagoška 

delavnica  

Uporaba Canve  November 

2022  

Polona 

Bedenik  

7.     pedagoška 

delavnica  

Univerzalnost 

interaktivne table  

December 

2022  

Sara Toure  

8.     pedagoška 

delavnica  

Uporaba 3D 

tiskalnika  

Januar   2023  Boris Kojc  

9.     pedagoška 

delavnica  

Verodostojnost 

podatkov na 

spletu  

Februar  2023  Barbara 

Rocek 

Bregar  

10.  pedagoška 

delavnica  

Od vklopa do 

uporabe  

Marec    2023  Andrej Čokl  

 
Udeležiti se moramo tudi Arnesovih delavnic. Termini in teme so zapisane v tabeli, prijavimo 

se preko SIO spletne strani.  

 

Kaj  Kdaj  Kdo  

MOOC – Moja digitalna identiteta  

Prijava: 

https://izobrazevanje.sio.si/?category=spletni-tecaji 

10. 10. 2022 ob 13.00  

7. 11. 2022 ob 13.00  

5. 12. 2022 ob 13.00  

¼ učiteljskega kadra  

MOOC – Varna raba interneta in naprav  

Prijava 

https://izobrazevanje.sio.si/?category=spletni-tecaji 

10. 10. 2022 ob 13.00  

7. 11. 2022 ob 13.00  

5. 12. 2022 ob 13.00  

¼ učiteljskega kadra  

https://forms.office.com/r/t59du4E2tH
https://izobrazevanje.sio.si/?category=spletni-tecaji
https://izobrazevanje.sio.si/?category=spletni-tecaji
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Seminar za razvoj digitalnih kompetenc učiteljev na 

področju   

1. Poklicnega delovanja  

2. Digitalni viri  

3. Poučevanje in učenje  

4. Vrednotenje  

5. Opolnomočenje učencev  

6. Vodenje in podpora učencev pri 

pridobivanju digitalnih kompetenc  

Prijava: https://projektddk.splet.arnes.si/ 

16. 1.–24. 2. 2023  

27. 2.–24. 3. 2023  

27. 3.–21. 4. 2023  

Ravnateljica  

Vodja tima  

Člani tima  

 

 

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA. Vodja Monika Novak. 

Eko odbor: Monika Novak, Maja Arl, Natalija Kraner, Boris Kojc, Alenka Godec, Goran 

Poglajen, Eva Hartman in Barbara Mert. 

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v 

prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi 

dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo 

tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za 

življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela: 

- skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb 

za okolje in naravo, 

- okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 

programu, 

- naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 

- vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 

- dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov, 

- vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci, 

- prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 

V okviru programa eko šole bomo učenci in delavci šole ter otroci in vzgojiteljice v vrtcu skrbeli 

za: 

- vključevanje ekoloških vsebin v pouk in druge oblike dela 

- zdravje in zdravo prehrano, prezračevanje in gibanje na svežem zraku  

- prijaznost in strpnost drug do drugega 

- čistočo v šoli in okolice šole  

- ločevanje odpadkov 

- varčevanje z vodo in energijo 

- sodelovanje v razpisanih eko projektih 

- ekološko ozaveščanje svojih prijateljev, sorodnikov, znancev in vseh krajanov našega 

kraja 

Dejavnosti v šolskem letu 2022/2023: 

− zbiranje odpadnega papirja, vodenje in spremljanje eko prijateljev pri pregledu 

ločevanja odpadkov ter urejanje eko kotička v šolski avli pod vodstvom mentorice 

Monike Novak 

− eko branje za eko življenje in likovni natečaj za kreativne izdelke pod vodstvom 

mentorice Maje Arl 

https://projektddk.splet.arnes.si/
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− tekmovanje v eko kvizu pod vodstvom mentorja Borisa Kojca 

− eko projekt Šolska vrtilnica (vzdrževanje šolskega vrta) pod vodstvom mentorice Maje 

Arl 

− eko projekt Ne zavrzi oblek, ohrani planet in Odpadkom dajemo novo življenje pod 

vodstvom mentorice Natalije Kraner 

− eko projekt Leaf – Znanje o gozdovih in likovni natečaj pod vodstvom mentoric Eve 

Hartman in Barbare Mert 

− eko projekt Misija zeleni koraki (trajnostna mobilnost) pod vodstvom mentorja 

Gorana Poglajena 

− eko projekt Hrana ni za tjavendan pod vodstvom mentorice Alenke Godec 

− mednarodni tek za podnebne spremembe  

− čistilna akcija v okolici šole in kraja ter organizacija in izvedba dneva dejavnosti - eko 

dneva pod vodstvom eko odbora 

 

 

 

 

ERASMUS+ KA220 »REDERA+«. Koordinatorica Marija Osvald Novak. 

Redera+ je projekt, katerega cilj je vzpostaviti učno mrežo, ki bi raziskala uspešnost poklicnega 

izobraževanja predvsem v manj naseljenem, podeželskem okolju. Je strateško združenje šestih 

partnerskih organizacij, sestavljeno iz različnih evropskih regij v petih državah: Italija, Španija, 

Nizozemska, Nemčija in Slovenija. Raziskali smo problematiko podeželskih okolij, si med 

seboj podelili izkušnje, probleme, primere dobre prakse. Projekt je bil zaradi epidemije dvakrat 

podaljšan in se zaključi 30. 9. 2022. 

 

 

NA-MA-POTI. Koordinatorica Mateja Žerjav. 

Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot implementacijski VIZ. V projektu 

udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.  

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe 

pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem 

novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev - pismenost, večjezičnost, 

matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, 

podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna 

zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje 

problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.  

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo 

pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja 

na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij 

(IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.  

 

 

NAŠA MALA KNJIŽNICA. Koordinatorica: Estera Paradiž. 

Mentorji: Maja Arl, Metka Hrastnik, Magda Osvald, Marinka Paulič, Tanja Frank Paulič, 

Natalija Kraner in Estera Paradiž, 

Naša mala knjižnica je mednarodni projekt, namenjen promociji bralne kulture ter spoznavanju 

evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so dobro uveljavljeni v domovini, a ne nujno v drugih 

evropskih državah. Namenjen je spodbujanju branja, dviganju bralne pismenosti in 

spoznavanju drugih kultur. V projekt želimo vključiti čim več otrok in s tem postaviti trdne 

temelje za razvoj bralne kulture v prihodnosti.  
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Izvedbo projekta načrtujemo z učenci  1., 2. in 3. razreda v času razširjenega programa ter z 

učenci 4. in 5. razreda pri pouku slovenščine in v okviru Rap-a. Skozi šolsko leto bo učence 

spremljalo 6 kakovostnih knjig, namenjenih 1. in 2. razredu ter 6 zahtevnejših knjig, ki bodo 

namenjene učencem od 3. do 5. razreda. S pomočjo Ustvarjalnikov se bodo mladi bralci ob 

knjigah zabavali, krepili svojo ustvarjalnost in moč izražanja. Branje in doživljanje zgodb 

domačih in tujih avtorjev bodo dodatno spodbujale zanimive dejavnosti in številne nagradne 

naloge:  

- avtorji knjig bodo sodelujočim učencem pripravili pismo presenečenja, 

- učenci bodo izdelali literarnega junaka, 

- učenci bodo prejeli knjižne razglednice z izvirnimi ilustracijami, na katere bodo lahko 

zapisali in narisali svoje mnenje o prebranih knjigah, 

- lahko bomo sodelovali na likovno-literarnem natečaju, 

- učenci bodo sodelovali na kvizu o prebranih knjigah, zbirali bralne vlakce in se 

potegovali za lepe knjižne nagrade. 

V okviru projekta bodo učenci uredili bralne kotičke v razredu ter spoznavali tudi šolsko 

knjižnico, v njej preživljali kakovosten čas in razvijali kulturo branja. 

 

RASTEM S KNJIGO. Vodja Barbara Rocek Bregar. 

Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo 

osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev 

ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. 

 

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so: 

• spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 

• promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, 

• spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, 

• motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške 

programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega 

mladinskega leposlovja. 

Vsako leto je v projekt vključena tudi naša šola. Poteka tako, da skupaj s sedmošolci aprila 

obiščemo Mariborsko knjižnico, Enoto Lovrenc na Pohorju, s katero vso leto veliko 

sodelujemo, saj nam omogoča dostop do bogate zbirke knjižnega gradiva in prijazni knjižničarji 

nam vedno zagotavljajo knjige za domače branje. 

Knjižničar/knjižničarka nam predstavi poslanstvo, delovanje splošne knjižnice in postavitev v 

njej, predstavi nam knjigo slovenskega avtorja, ki je izbrana v projektu in sledi najlepši 

trenutek, ko učenci knjigo prejmejo v dar. Vsako leto se razveselimo izjemno kakovostnih 

mladinskih del, ki jih obvezno vključimo tudi v obravnavo domačega branja. V tem šolskem 

letu bomo v dar dobili knjigo pisatelja Boštjana Gorenca Pižame in ilustratorja Jake Vukotiča 

v sodelovanju z Kozmo Ahačičem Reformatorji v stripu. Projekt bomo v letošnjem šolskem 

letu uradno pričeli 7. novembra 2022. Veseli smo, da smo pisatelja ob zaključku bralne značke 

v juniju tudi gostili na naši šoli. 

 

 

 

SIMBIOZA SKUPNOST. Koordinatorka Nana Ladinek. 

Za uspešen zaključek projekta se predvideva izvedba 30 ur medgeneracijskega sodelovanja; 

glede na epidemiološko situacijo je to število ur prilagodljivo, prav tako dejavnosti.  

Šola bo izvedla: 

- Vseslovenska akcija Simbioza Giba (10 ur),  



Osnovna šola Lovrenc na Pohorju 

  

Letni delovni načrt 2022/2023 

52 

- Medgeneracijske aktivnosti: Izvedba kurikuluma za uporabo računalnika (10 ur),  

- Medgeneracijske aktivnosti v lastni režiji tekom šolskega leta (10 ur) 

Simbioza Giba se izvaja v maju: 

• Na vadbo v šoli povabimo stare starše, ki skupaj z učenci gibajo pri uri športa 

• vabila, prijavnice in vse podrobnosti bodo razredi dobili konec aprila, potrdila o 

udeležbi pa po zbranih prijavah ali naknadno po izvedeni dejavnosti 

• možna je tudi udeležba na spletnem projektu 

Izvedba kurikuluma za uporabo računalnika: 

• v drugem tednu februarja, če bo možna izvedba računalniškega tečaja v računalniški 

učilnici (predhodne prijave; en učenec z enim starostnikom ves čas tečaja) 

 

Medgeneracijska aktivnost po lastni izbiri: 

• Sem bomo šteli vse medgeneracijske aktivnosti, ki jih bomo izvedli pri projektu RAP 

Rad pomagam (izdelava voščilnic, razdeljevanje daril ob obletnicah …) 

 

SOBIVANJE. Vodja Metka Hrastnik. 

Sobivanje - Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno 

koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte 

na vseh področjih trajnostnega razvoja: okoljskem, socialnem, gospodarskem in kulturnem. 

Aktivnosti v projektu so aktualne. Prav zaradi tega smo se v lanskem šolskem letu (2021/2022) 

projektu priključili tudi mi. Tako smo pristopili k 780 vključenim šolam in vrtcem ter sodelovali 

v množici okoli 75 000 otrok in učencev. Udeležili smo se dveh projektov znotraj šole 

Sobivanja in sicer Varno v vrtec in šolo ter Spodbujamo prijateljstvo. 

V letošnjem šolskem letu društvo ponuja naslednje projekte: Varno v vrtec in šolo, Ti meni 

danes, jaz tebi jutri, Spodbujamo prijateljstvo, Živim zdravo in Festival Sobivanja.  

Z vključitvijo v projekte bomo učencem tudi v tem šolskem letu skušali približati trajnostno 

tematiko.  

Projekti se bodo razpisovali sproti.  

Izobraževanje za trajnostni razvoj je namreč eden temeljev prihodnje družbe. 

 

 
ŠOLSKA SHEMA 2022/23. Vodja Estera Paradiž. 

Šolska shema je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU. Na podlagi dobrih izkušenj 

in rezultatov, ki smo jih pridobili z izvajanjem ukrepa Šolska shema, smo se na OŠ Lovrenc na 

Pohorju odločili, da tudi v šolskem letu 2022/23, nadaljujemo z razdeljevanjem svežega sadja, 

zelenjave in mleka ter mlečnih izdelkov. 
Sadje in zelenjava imata v svoji sestavi visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih 

zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje in dobro počutje. Samo 

zdrava in uravnotežena prehrana, omogoča našemu telesu optimalno delovanje. 

Dodaten brezplačen obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov bomo po 

razredih razdeljevali enkrat tedensko ob sredah (sadna sreda) in četrtkih (mlečni četrtek) med 

11:10 in 12:05. 

Med šolskim letom bomo učence in njihove starše preko spremljevalnih dejavnosti pri različnih 

predmetih, roditeljskih sestankih in dnevih dejavnosti vedno znova opominjali na zdravo in 

uravnoteženo prehranjevanje. Zdravje je naše največje bogastvo in ga moramo pričeti negovati 

že v zgodnji mladosti. Dobrih prehranjevalnih navad in zdravega načina življenja se naučimo v 

rani mladosti. 
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA. Koordinatorja Jerneja Kvasnik in Primož 

Vračko.  

V projekt Teden vseživljenjskega učenja se tokrat vključujemo že dvanajsto leto. V vsem tem 

času smo izpeljali več kot 90 različnih, pestrih in zanimivih dejavnosti. Z namenom 

pridobivanja znanja, spretnosti, veščin za delo, osebnostno rast in za razvoj odgovornega, 

osveščenega, ustvarjalnega posameznika. Vključenih je bilo preko 4200 obiskovalcev oziroma 

aktivnih udeležencev. Vse prireditve temeljijo na izpeljavi različnih dogodkov in dejavnosti za 

promocijo vseživljenjskega učenja. 

 

Potek projekta: 

ČAS IZVEDBE  DEJAVNOST 

april - maj Načrtovanje dejavnosti ter rok za prijavo (internetna prijava preko 

spletne strani, po navadni ali e-pošti). 

april - maj Razdelitev promocijskih gradiv na Andragoškem centru Ljubljana. 

maj - junij Izvedba načrtovanih dejavnosti. 

junij  Oddaja končnega poročilo o izpeljavi dejavnosti in reševanje ankete. 

UNESCO ASP net mreža šol Slovenije. Koordinatorica Helena Lorbek. 

V šolskem letu 2022/2023 kot šola vstopamo v UNESCO ASP net mrežo šol Slovenije kot 

kandidatka za članico. Spoštovali bomo pravila, ki smo se jim zavezali, ter v organizacijo, 

učne ure, projekte in pravila vključevali vrednote in pravila, ki so zapisani v Ustavi UNESCO 

in Ustanovni listini Združenih narodov. Trudili se bomo upoštevati in širiti pomembnost 

Delorsovih stebrov izobraževanja. 

Kot kandidatka za članico UNESCO ASO net mreže šol Slovenije se bomo aktivno vključili v 

projekte, v katerih bodo sodelovali učenci in strokovni delavci naše šole: 

• Dediščina v rokah mladih. Mladi posvojijo spomenik. 

• Ne drži jezika za zobmi! 

• HOLZwoodDRVOles 

• Ko bi jaz vedela! 

• Teden umetnosti 

Na šoli bomo obeležili sledeče UNESCO dneve: 

• Svetovni dan učiteljev (5. oktober) 

• Svetovni dan boja proti aids-u (1. december) 

• Mednarodni dan invalidov in ljudi s posebnimi potrebami (3. december) 

• Svetovni dan poezije (21. marec) 

 

VARNO NA KOLESU. Vodja: Natalija Kraner. 

Vseslovenski projekt je namenjen šolarjem, ki bodo v tem šolskem letu opravljali kolesarski 

izpit. Vanj bodo vključeni vsi učenci 5. a razreda, to je 19 učencev.  

Vse aktivnosti  v okviru projekta bodo povezane s prometom. Z njimi bomo učence spodbujali 

k aktivni in varni udeležbi kolesarjev v prometu. 

Naredili bomo načrt dejavnosti, ki bo veljal le za našo šolo. Dejavnosti bomo Izbrali smotrno, 

glede na cilje in zmožnosti, ki nam jih okolje ponuja. Dejavnosti izbiramo iz treh sklopov.  

1.  SKLOP -  Priložnosti za varno kolesarjenje v mojem kraju 

Intervju s predstavnikom lokalnega SPV ali predstavnikom Policije na temo pogojev za varno 

kolesarje v vašem mestu ali kraju. Z učenci bomo sestavili zanimiva vprašanja o varnosti na 

kolesu, nato pa medse povabili gospo Špelo Španbauer, predstavnico SPV, ki nam bo v obliki 

intervjuja odgovarjala na vprašanja.  

Dokazilo: poročilo in video povzetek  
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2. SKLOP – najpogostejši prekrški kolesarjev 

Priprava stripa z naslovom »Frajerji nosimo čelado«.  

V okviru naloge se bodo učenci individualno, s pomočjo delovnega lista, seznanili o namenu 

uporabe kolesarske čelade. V kolikor učenec pozna kak primer ali situacijo, ko je čelada koga 

že obvarovala pred poškodbo glave, (ali je to utrpel sam) to kratko opiše.  

Dokaz: strip 

Likovno in literarno ustvarjanje na temo »Varno na kolesu«. Sodelujoči lahko izberejo 

poljubno tehniko, prikaz in format za ustvarjanje na predpisano temo. 

3. SKLOP -  trajnostna mobilnost 

Z učenci bomo pripravili letak, s katerim bomo promovirali zanimive izlete v okolici, kamor se 

lahko podamo s kolesom. Vožnjo in raziskovanje možnih poti lahko opravijo učenci v prostem 

času, skupaj pa bomo pripravili predstavitev poti. 

Vse izdelke bomo v elektronski obliki poslali na ocenjevanje v Ljubljano na podjetje »BUTAN 

PLIN«, ki je organizator in izvajalec projekta. Izdelke bo komisija točkovala in učenci se bodo 

lahko potegovali za praktične nagrade. 

Vsi učenci bodo ob zaključku akcije povabljeni na območno zaključno prireditev in prejeli 

praktično darilo. 

 

ZAŠČITNIŠTVO. Člani projekta: Goran Poglajen, Maja Arl, Tanja Frank Paulič/Alenka 

Godec, Petra Krivc, Helena Lorbek, Darja Miglič, Aljoša Štraus, Marinka Paulič. 

Na šoli že več let uspešno poteka projekt ZAŠČITNIŠTVO. Devetošolci z odgovornostjo 

sprejemajo pod svoje varstvo najmlajše šolarje ter zanje izkazujejo skrb ter navezujejo 

prijateljske odnose. 

Dejavnosti v šolskem letu 2022/2023: 

- Sodelovanje devetošolcev na sprejemu prvošolcev. 

- Ustvarjalna delavnica. 

- Skupne učne ure z devetošolci. 

- Varno v prometu; devetošolci spremljajo prvošolce na učnem sprehodu. 

- Bralna delavnica z zaščitniki - Beremo, ustvarjamo in se družimo. 

- Druženje pri športu, dnevih dejavnosti.  

- Sodelovanje na valeti. 

 

Srečanja z bodočimi prvošolci in zaščitniki. Koordinatorica Marinka Paulič. 

V šolskem letu 2022/2023 bomo za bodoče prvošolce organizirali srečanja z njihovimi 

bodočimi zaščitniki. Namen srečanj je stkati pristne vezi in sproščen odnos med bodočim 

prvošolcem in njegovim zaščitnikom.  

V dogovoru z vzgojiteljicami bodočih prvošolcev (Anja Vranc, Katja Podlesnik, Nana Ladinek, 

Kranjc) ter razredničarkama 8. a  in 8. b (Helena Lorbek, Darja Miglič), smo se dogovorili za 

dve uradni srečanji in nekaj druženj v dopoldanskem času. Uradni srečanji sta načrtovani v 

februarju in maju. 

Prvo skupno druženje načrtujemo v tednu otroka, ko se bomo z osmošolci in bodočimi prvošolci 

na novih igralih v šolskem parku spoznavali skozi igro in pogovor.  

Konec novembra načrtujemo skupno ustvarjanje novoletnih okraskov, v decembru pa druženje 

v sklopu pravljične noči v vrtcu. Bodoče prvošolce in njihove zaščitnike bomo skupaj tudi 

fotografirali. Ob koncu vrtčevskega leta v mesecu juniju bodo zaščitniki sodelovali na zaključni 

prireditvi vrtca. 

Prvo uradno srečanje načrtujemo v mesecu februarju. Učitelji prvega VIO bomo organizirali 

delavnice za otroke. Namen tega srečanja je, da otroci spoznajo svoje bodoče učitelje, šolo in 

nekatere, za njih pomembne prostore. Za starše bomo pripravili predstavitev pomembnih 

informacij pred otrokovim vstopom v šolo.  
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Drugo uradno srečanje bomo izvedli v mesecu maju. Takrat se bodo bodoči prvošolci in njihovi 

zaščitniki družili skozi različne dejavnosti in igre ter spoznali pomen zaščitništva. Za starše 

bomo takrat organizirali predavanje z naslovom Postal bom šolar.  

 

1. srečanje: Čas: februar (28. 2. 2023) 

Vsebina: šolske delavnice bodočih prvošolcev z zaščitniki in sestanek s starši 

2. srečanje: Čas: maj (30. 5. 2023) 

Vsebina: srečanje z bodočimi zaščitniki in predavanje za starše Postal bom 

šolar 

 

ZDRAVA ŠOLA. Vodja: Venčeslava Rakovnik, člani tima: Polona Bedenik, Boris Kojc, 

Marija Osvald Novak, Estera Paradiž, Primož Vračko, Sonja Wolfgruber. 

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov 

ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in 

okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. 

Cilji zdrave šole:   

- skrb za zdravje in zdrav način življenja otrok,                       

- promocija zdravja, zdrave prehrane in gibanja, 

- skrb za dobre medosebne odnose in duševno zdravje, 

- različni preventivni programi, kjer so vključeni učenci, otroci z vrtca, učitelji, vzgojitelji, 

starši, zdravstveni in zobozdravstveni delavci v kraju in lokalna skupnost. 

Rdeča nit zdravih šol za šolsko leto 2022/2023 je Mi vsi za lepši (boljši) jutri. 

Slogan je kompleksen in usmerjen na vsa področja zdravja, z željo po izboljšanju razmer, ki 

so nastale zaradi epidemije. Več pozornosti bomo usmerili v zdrave in dobre odnose. V 

sklopu Zdrave šole pa bomo še naprej spodbujali različne vsebine zdravega življenjskega 

sloga za vse generacije. 

Zdrava šola sodeluje z NIJZ, ki nas podpira z različnimi strokovnimi vsebinami, predvsem pri 

krepitvi duševnega zdravja, z aktualnimi usmeritvami glede epidemiološkega stanja v povezavi 

s COVID-19 (ukrepi, higienski napotki, socialne razdalje …). Kot zdrava šola bomo spodbujali 

več telesne dejavnosti  v šoli in doma ter se ozaveščali o vzpostavljanju duševnega ravnotežja 

v nas samih, spodbujali povezovanje ter sodelovanje z drugimi deležniki in širili zavedanje o 

pomenu ohranjanja okolja-narave, v kateri živimo. 

 

Dejavnosti, ki jih bomo izvedli med šolskim letom: 

- rekreativni odmor, minuta za zdravje, 

- razgibavanje v času rekreativnega odmora za vse učence, 

- sadje med odmori, zdrava prehrana, tradicionalni slovenski zajtrk, 

- projekt Šolska shema sadja in mleka (delitev sadja, zelenjave in mleka), 

- urejanje šolskega sadovnjaka, 

- športni program Zlati sonček, Krpan, 

- Razširjen program zdravje in gibanje,   

- tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 

- pravila šolskega reda,  

- naravoslovni dnevi in interesne dejavnosti z zdravstvenimi vsebinami (zdrav dan), 

- razredne ure in urejanje oglasne deske, 

- medgeneracijsko sodelovanje: Simbioza, simbioza giba, 

- obeležitev svetovnega dneva hrane, vode, 

- dobrodelne akcije, 

- spodbujanje nekajenja, 

- varno v prometu, varno s soncem… 



Osnovna šola Lovrenc na Pohorju 

  

Letni delovni načrt 2022/2023 

56 

ORGANIZACIJA DELA 

ŠOLSKI KOLEDAR 

 

Ocenjevalna obdobja 

I. ocenjevalno obdobje  1. 9. 2022–27. 1. 2023 

II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 28. 1. 2023–15. 6. 2023 

II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.) 28. 1. 2023–23. 6. 2023 

 

Ocenjevalne konference 

1. ocenjevalna konferenca  25. 1. 2023 

2. ocenjevalna konferenca (9. r.) 12. 6. 2023 

2. ocenjevalna konferenca (za vse ostale razrede) 20. 6. 2023 

 

Pogovorne ure so praviloma ob torkih. Delovni sestanki strokovnih delavcev bodo vsak mesec 

pred pogovornimi urami. 

 Pedagoške 

konference šola 

Pedagoške 

konference 

vrtec 

Pogovorne 

ure šola 

 

Roditeljski sestanki in 

predavanja 

Avgust 31. 8. 2022 23. 8. 2022  25. 8. 2022 vrtec 

September 29. 9. 2022 

Učenje in gibanje 

na prostem 

 

19. 9. 2022  1. 9. 2022: 1. razred 

13. 9. 2022: 2., 3. razred 

14. 9. 2022: 4., 5., 6. razred 

15. 9. 2022: 7., 8., 9. razred 

Oktober 27. 10. 2022  4. 10. 2022  

November 24. 11. 2022 24. 11. 2022 

 

8. 11. 2022  

December 22. 12. 2022  6. 12. 2022  

Januar  19. 1. 2023 

ob16.30 

Razvoj otroške 

igre 

 10. 1. 2023, ob 17.00 šola 

Simona Levc, Ali me slišiš? 

24. 1. 2023, ob 17.00 vrtec 

Predavanje: Potrebe otrok in 

izzivi starševstva, dr. Mitja 

Muršič 

Februar 23. 2. 2023  14. 2. 2023  

Marec 30. 3. 2023 28. 3. 2023 7. 3. 2023  

April 20. 4. 2023  4. 4. 2023  

Maj 25. 5. 2023   18. 5. 2023 vrtec 

16., 17., 18. 5. 2023 šola 

30. 5. 2023: Predavanje Postal 

bom šolar (za starše bodočih 

prvošolcev) 

Junij  21. 6. 2023 6. 6. 2023  

 

Počitnice 

jesenske počitnice 31. 10. 2022–4. 11. 2022 

novoletne počitnice 26. 12. 2022–2. 1. 2023 

zimske počitnice 30. 1. 2023–3. 2. 2023 

prvomajske počitnice 27. 4. 2023–2. 5. 2023 

poletne počitnice 26. 6. 2023–31. 8. 2023 
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Prazniki, druge aktivnosti 

31. 10. 2022 Dan reformacije 

1. 11. 2022 Dan spomina na mrtve 

25. 12. 2022 Božič 

26. 12. 2022 Dan samostojnosti in enotnosti 

1., 2. 1. 2023 Novo leto 

8. 2. 2023 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

10. 4. 2023 Velikonočni ponedeljek 

27. 4. 2023 Dan upora proti okupatorju 

1., 2. 5. 2023 Praznik dela 

25. 6. 2023 Dan državnosti 

Informativna dneva za vpis v srednje šole 

Za učence devetega razreda bo predstavitev na srednjih šolah organizirana 17. in 18. februarja 

2023. 

 

Predmetni, razredni in popravni izpiti 

Predmetne, razredne in popravne izpite bomo izvajali v prvem roku med 16. 6. in 29. 6. 2023 

za učence 9. razreda ter med 26. 6. in 7. 7. 2023 za učence ostalih razredov; v drugem roku med 

18. 8. in 31. 8. 2023 za učence vseh razredov. 

 

Nacionalni preizkusi znanj  

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) se opravlja pisno. Opravljajo ga vsi učenci 

6. in 9. razreda na dan, ki je določen v šolskem koledarju. Učenci prejmejo obvestilo, v katerem 

so vpisani dosežki pri predmetih, iz katerih je potekalo NPZ.  

NPZ po zaključenem drugem triletju: 

NPZ se opravlja pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku – angleščini. Vrednotenje nalog ob 

koncu drugega ocenjevalnega obdobja se izvede na naši šoli v skladu z navodili za vrednotenje 

nalog. Učitelj, ki vrednoti naloge, praviloma ne poučuje učenca, mora pa izpolnjevati pogoje 

za poučevanje predmeta, ki se preverja. 

NPZ po zaključenem tretjem triletju: 

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju znanje učencev preverjamo iz slovenščine, 

matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister za tekoče šolsko leto. V letošnjem letu 

se bo opravljal NPZ – tretji predmet – iz glasbene umetnosti. 

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Učence šola seznani z dosežki ob 

vpogledu v ovrednotene pisne naloge. NPZ bomo izvedli 4. 5. 2023 - slovenščina, 8. 5. 2023 - 

matematika in 10. 5. 2022 - tuji jezik ter glasbena umetnost. 

Tudi letos se bomo z obema razredničarkama 3. razredov prijavili na opravljanje NPZja v 3. 

razredu – konec 1. VIO. 

 

DEŽURSTVA UČITELJEV 

 

Namen dežurstva je skrb za naše učence med odmori. Dežurni učitelj naj z zgledom in opozorili 

vzgaja učence, da se tudi v prostem času primerno vedejo. Za učence smo v šoli odgovorni vsi 

strokovni delavci.  

Dežurstvo učiteljev je natančneje opredeljeno v pravilih, ki so internega značaja. Razpored 

dežurstev je določen prvi dan pouka in objavljen v zbornici ter na šolskem strežniku.  

Dežurni učitelj je dolžan organizatorki razporeda dežurstev javiti morebitne neusklajenosti z 

urnikom oziroma ostalimi obveznostmi.  
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Dnevno dežurstvo 

Poleg spremstva učencev med odmori imamo organizirana tudi dnevna dežurstva.  

• Jutranje dežurstvo traja od 7.15 do 8.15. Dežuren je en učitelj, katerega naloga je 

dežurstvo po celotnem šolskem prostoru, po potrebi tudi na zunanjem igrišču. 

• Popoldansko dežurstvo traja od 12.50 do 13.50. Izvaja se v jedilnici, kjer se beleži 

učence, ki prihajajo na kosilo in niso vključeni v aktivno popoldne. Kadar v jedilnici 

učencev ni, učitelj dežura v celotni šoli.  

• Zjutraj učilnice odklepa informator, ob 7.15 v novi šoli ter ob 8.00 v stari šoli. 

• Ime dežurnega učitelja je objavljeno na oglasni deski v zbornici. 

• Dežurni učitelj mora biti ves čas dežuranja na šoli. 

• Dežurni učitelj mora ob morebitnih kršitvah pravil obvezno reagirati po postopku, ki ga 

določa Pravilnik šolskega reda. 

• Dežurni učitelj poskrbi, da so o morebitnih dogodkih obveščeni razredniki učencev, ki 

so vpleteni v dogodek.  

• Dežurni učitelji pri kosilu naj bodo pozorni tudi na red na hodnikih in v garderobi. 

• Poleg dežurnih učiteljev smo za upoštevanje pravil šolskega reda odgovorni vsi 

strokovni delavci šole. 

 

dan 7.15–8.15 12.50–13.50 

ponedeljek Vračko Novak 

torek Rakovnik Žerjav 

sreda Štraus  Kušar 

 četrtek Kvasnik Čokl/Lorbek  

petek Krivc/Kojc  Toure 

 

Dežurstvo pri malici in v rekreativnem odmoru 

V rekreativnem odmoru gredo učenci na prosto. V času posebnih priporočil zaradi epidemije 

imajo učenci malico v razredu.  

1. V prvi in drugi triadi (4. in 5. razred) so pri malici in med rekreacijskim odmorom 

dežurni učitelji po razporedu.  

2. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja se skupine pri malici in v rekreativnem 

odmoru zamenjajo.  

3. V jedilnici so praviloma dežurni razredniki, zunaj pa ostali učitelji po objavljenem 

razporedu. 

4. Učitelj, ki je z učenci zunaj, pripelje učence v šolo ob 10.10 oziroma 10.25, poskrbi za 

red v garderobi in v avli. 

5. V primeru slabega vremena učenci ostanejo v šoli. Za slabo vreme se smatra dež, močan 

sneg ali pa mraz pod -8º C. 

6. Dežurni učitelji pazijo, da učenci niso nikoli sami. 

7. Odsotnost enega učitelja nadomesti drugi učitelj, ki je z njim v paru.  

 

Kratki odmori 

Vsi učitelji so dolžni skrbeti za red v celotni šoli (razredi, hodniki, avle, stranišča).  

Dežurstva bomo opravljali po načelu, da učencev med odmori ne puščamo samih. To bo tudi 

prispevek k boljši disciplini na šoli, saj bo manj poškodb ali uničenega šolskega inventarja. Za 

opravljanju vsakdanjega nadzora in vzdrževanje reda v garderobah je zadolžen tudi informator. 
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Razpored dežurstev učiteljev pri malici in v rekreativnem odmoru 

 

Dan 

 

1. A 

 

2. A 

 

3. A 

 

3. B 

 

4. A 

 

4. B 

 

5. A 

 

PON 

Arl 

Poglajen 

 

Wolfgruber 

 

Črešnar 

 

Paulič 

 

Hrastnik 

 

Osvald  

 

Kraner 

   

TOR 

Arl 

Poglajen 

 

Wolfgruber 

 

Paulič 

 

Bedenik 

 

Paradiž 

 

Osvald 

 

Kraner 

   

SRE 

Arl 

Poglajen 

 

Wolfgruber 

 

Črešnar 

 

Bedenik 

 

Hrastnik 

 

Osvald 

 

Paradiž 

  

ČET 

Arl 

Frank Paulič 

 

Paulič 

 

Črešnar 

 

Bedenik 

 

Hrastnik 

 

Osvald 

 

Kraner 

  

PET  

Frank Paulič 

Poglajen 

 

Wolfgruber 

 

Črešnar 

 

Bedenik  

 

Hrastnik  

 

Paulič 

 

Kraner 

 

9.55–10.10 10.10–10.25  

 

 

Dan 

 

Dejavnost 

 

6. A 

 

7. A 

 

7. B 

 

8. A 

 

8. B 

 

9. A 

 

9. B 

 

PON 

 

malica 

 

Čokl 

 

Kojc 

 

R. Bregar 

 

Lorbek 

 

Miglič 

 

Krivc 

 

Štraus 

 

rekreacija 

 

Čokl 

 

Kojc 

 

Toure 

 

Vračko 

 

Forstner  

 

Čučko 

 

Bečan  

   

TOR 

 

malica 

 

Žerjav 

 

Petek 

 

R. Bregar 

 

Lorbek 

 

Miglič 

 

Čučko 

 

Štraus 

 

rekreacija 

 

Čokl 

 

Novak 

 

Toure 

 

Vračko 

 

Kvasnik 

 

Bečan  

 

Kušar 

   

SRE 

 

malica 

 

Žerjav 

 

Petek 

 

R. Bregar 

 

Lorbek 

 

Kosanič 

 

Krivc 

 

Štraus 

 

rekreacija 

 

Kvasnik 

 

Čučko 

 

Toure  

 

Kušar 

 

Kosanič 

 

Forstner 

 

Novak 

  

ČET 

 

malica 

 

Žerjav 

 

Kojc 

 

Kosanič 

 

Lorbek 

 

Miglič 

 

Krivc 

 

Novak 

 

rekreacija 

 

Čokl 

 

Kvasnik 

 

Kosanič 

 

Kušar  

 

Forstner 

 

Čučko 

 

Bečan 

  

PET  

 

malica 

 

Žerjav 

 

Kojc 

 

R. Bregar 

 

Vračko 

 

Miglič 

 

Krivc 

 

Štraus 

 

rekreacija 

 

Kvasnik  

 

Kušar 

 

Toure 

 

Vračko 

 

Forstner 

 

Bečan 

 

Novak 

 

 

 

 

 

Mrežni načrt dnevnega dežurstva za učence, ki motijo pouk 

Dežurstvo se lahko v tekočem šolskem letu spreminja glede na potrebe ali morebitne 

posebnosti. 
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PONEDELJEK 

 

TOREK 

 

SREDA 

 

ČETRTEK 

 

PETEK 

 

8.20 – 9.05 

 

Miglič 

 

Arl  

 

Kraner  

 

Štraus  

 

Paradiž  

  

9.10 – 9.55 

 

Kojc 

 

Lorbek 

 

Žerjav  

 

Kvasnik 

 

Čučko 

 

9.35 – 10.20 

 

Osvald 

 

Črešnar 

 

Rakovnik 

 

Poglajen  

 

Paulič 

 

10.25 – 11.10 

 

Vračko 

 

Krivc 

 

Petek 

 

Novak 

 

Bečan  

 

11.15 – 12.00 

 

Čokl 

 

Toure 

 

Hrastnik 

 

Wolfgruber  

 

Bedenik  

 

12.05 – 12.50 

 

Forstner 

 

R. Bregar 

 

Kušar  

 

Frank Paulič  

 

Kosanič 

 

 

 

OBSEG VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja delovna obveznost učitelja 

obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in 

ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa (npr. 

nadomeščanje odsotnih delavcev). 

 

Priprava na pouk obsega: 

- sprotno vsebinsko in metodično pripravo, 

- pripravo didaktičnih pripomočkov. 

 

Drugo delo obsega: 

- sodelovanje s starši, 

- sodelovanje v strokovnih organih šole, 

- opravljanje nalog razrednika, 

- organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 

- zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega 

dela, 

- mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami 

in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 

- mentorstvo pripravnikom, 

- urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, travnatih površin ipd., 

- organiziranje kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških dni in drugih splošno koristnih 

ter humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, 

- pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šol v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih 

organizira šola, 

- pripravo hospitacijskih ur in sodelovanje na letnih razgovorih, 

- opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom ter 

- drugo delo po nalogu ravnateljice. 

 

Učitelji dežurajo med odmori in pri kosilu po urniku. Dežurajo tudi vsak dan; o tem so 

objavljena pravila in pripravljen poseben urnik. 
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Delovni čas učiteljev in priprava iLDNja 

Delovni čas učiteljev je neenakomerno razporejen, kar pomeni, da bo učitelj zato, ker v 

določenem obdobju opravi večjo od povprečne 40 urne tedenske delovne obveze (tedni trajanja 

pouka), v preostalem obdobju tekočega šolskega leta opravil manjši obseg delovne obveznosti 

(čas, ko ni pouka). Ob izteku referenčnega obdobja, ki traja od 1. 9. v tekočem koledarskem 

letu do 31. 8. v naslednjem koledarskem letu, učiteljeva povprečna tedenska delovna obveznost 

ne sme presegati 40 ur. 

Struktura delovne obveznosti učitelja: 

1. steber: 33 ur/teden v času 38 tednov pouka 

2. steber: skupno vsem, od 150 do 180 ur letno – pedagoške konference, delovni 

sestanki, sodelovanje s starši, izobraževanje … 

3. steber: drugo delo – individualno delo, določeno z iLDN – sodelovanje v timih, 

priprava proslav, tekmovanj, sodelovanje v šoli v naravi, dežurstva … 

iLDNje bomo pripravili in uskladili do konca oktobra 2022. 

 

Pripravništva 

Junija 2022 je bil rok za prijavo na razpis pripravniških delovnih mest. Za pripravništvo pri nas 

je zaprosila pomočnica vzgojiteljice in profesorica nemškega jezika. Z obema kandidatkama 

smo se na razpis prijavili. Pripravništvo je bilo odobreno za Saro Zlodej, učiteljico nemščine, 

za čas 10 mesecev. 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

 

Strokovni delavci šole se permanentno izobražujejo. Udeležujejo se seminarjev, ki so objavljeni 

v katalogih. Prednost imajo programi, objavljeni v Katalogu stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.  

Pregled izobraževanj učiteljev je priloga LDN. Vsak učitelj bo pripravil tudi svoj izobraževalni 

načrt. 

Skupna izobraževanja  

KDAJ KDO KAJ UDELEŽENCI 

Od 24. 6.  

do 30. 9. 2022 

DATA info Kaj moram vedeti o varstvu 

osebnih podatkov v 2022? 

Vsi zaposleni, preko 

povezave 

29. 9. 2022 ob 

15.30 

Špela Bergoč Učenje in gibanje na 

prostem 

Vsi učitelji 

Od septembra 2022  

do avgusta 2023 

Zavod za šolstvo Mreženje šol v poskusu Rap Učitelji, ki poučujejo v Rap 

Od septembra 2022 

do avgusta 2023 

Zavod za šolstvo Usposabljanje v poskusu 

Rap 

Učitelji tujega jezika v 

obveznem programu in Rap 

Od septembra 2022 

do avgusta 2023 

Zavod za šolstvo Dvig digitalnih kompetenc 

Najmanj 10 delavnic 

Učitelji in vzgojitelji 

24. 11. 2022 ob 

16.30 

Svetovalni center 

Maribor 

Sodelovalno reševanje težav  Strokovni delavci šole in 

vrtca 

19. 1. 2023 

Ob 16.30 

Sara Mičič 

Svetovalni center 

Maribor 

Razvoj otroške igre Vzgojiteljice in pomočnice   

Celo leto  

 

Andrej Čokl, 

Petra Krivc 

Didaktična svetovanja  

Tehnična pomoč  

Strokovni delavci šole in 

vrtca 
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Strokovni delavci se bodo udeležili različnih izobraževanj. Po udeležbi na različnih 

izobraževanjih bodo člani timov na pedagoških konferencah in delovnih sestankih predajali 

znanje članom aktiva ali vsemu pedagoškemu zboru. 

 

Ravnateljica se bom udeleževala rednih srečanj z ravnatelji, ki jih organizira Zavod za šolstvo, 

OE Maribor, Poslovna skupnost OŠ ter nekaterih delavnic, ki jih razpisuje Šola za ravnatelje. 

Prav tako se bom udeležila srečanja ravnateljev na temo slovenske osnovne šole v Laškem.  

 

Štirje strokovni delavci se bodo iz projekta DDK v januarju 2024 udeležili sejma in pedagoških 

predavanj na sejmu BETT London 2024. Obisk sejma načrtujemo že dlje časa.  

 

 

STROKOVNI AKTIVI 

 

Temeljne naloge strokovnih aktivov: 

• Podrobne priprave in analize poročil o naravoslovnih, kulturnih, športnih ter tehniških 

dnevih, ki bodo osnova za izdelavo boljšega programa v prihodnjem šolskem letu. 

• Analiza in poročilo o nacionalnih preizkusih znanja. 

• Sodelovanje in izmenjava izkušenj pri doseganju dobrih odnosov med učiteljem in učencem. 

• Seznanjanje z novo strokovno literaturo in uvajanje novosti pri pouku. 

• Določanje načinov preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij in določitev 

kriterijev ocenjevanja na prvem sestanku. 

• Izbira oblik diferenciacije in način izbire posameznih ravni zahtevnosti pri slovenščini, 

angleškem jeziku ter matematiki. 

• Ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji dela 

aktiva. 

• Razprava o novih učnih načrtih in posodobitev letnih priprav. 

 

Razporejeni so po »vertikali«, sestavljajo jih učitelji, ki poučujejo isti predmet ali sorodne 

predmete.  

 

Naziv  Vodja aktiva  

Aktivno popoldne Marinka Paulič 

Angleški in nemški jezik Nataša Kušar 

Družboslovje Jasmina Petek 

Matematika Sara Toure 

Naravoslovje Boris Kojc 

Razredni pouk Natalija Kraner 

Razredniki Goran Poglajen 

Slovenščina Mateja Žerjav 

Šolska svetovalna služba Jerneja Kvasnik 

Šport Aljoša Štraus 

Vzgojiteljice Nana Ladinek 
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HOSPITACIJE IN PREGLED LETNIH PRIPRAV 

 

Hospitacije: Hospitacije bodo napovedane, pa tudi nenapovedane, ki se bodo izvedle ob 

izraženi potrebi. Okvirni načrt hospitacij bo objavljen v zbornici. Pred vsako hospitacijo naj 

učitelji najkasneje zjutraj do 7.30 ure oddajo dnevno pripravo ravnateljici. Po potrebi se opravi 

tudi predhoden pogovor o izvedbi učne ure. Vsaki hospitaciji bo praviloma še isti dan sledil 

individualen razgovor s strokovnim delavcem na temo izpeljane učne ure ter evalvacija ure. 

Ob hospitaciji bo poudarek na pregledu dnevne priprave, formativnem spremljanju, uporabi 

prečnih veščin. Preverili bomo izvajanje diferenciacije, individualizacije ter personalizacije pri 

pouku, uporabo bralno-učnih strategij in strategij kritičnega razmišljanja, postavljanje vprašanj 

ter dajanje povratne informacije in zbiranju dokazov. Poudarek bo na formativnem spremljanju 

ter na vključevanju razvijanja prečnih veščin, vsebin iz projektov (Dvig digitalnih kompetenc, 

Rap) in drugih prioritetnih nalog. 

 

Ob hospitacijah strokovni delavci predložijo pripravo za uro, v kateri so hospitirani.  

Ravnateljica bom pouk začela spremljati v mesecu oktobru.  

Kolegialne hospitacije bodo izvedli tudi strokovni aktivi v organizaciji vodij aktivov. V okviru 

vsakega aktiva bomo poskusili organizirati vsaj eno kolegialno hospitacijo. Načrt kolegialnih 

hospitacij oddajo aktivi v prvem zapisniku aktiva, ki je sklican ob začetku šolskega leta. 

Poseben poudarek v šolskem letu bo na hospitacijah pri izvajanju poskusa razširjenega 

programa. Sicer so predvidene hospitacije pri vseh strokovnih delavcih. 

 

Učni sprehodi: izvedli jih bomo predvidoma v vrtcu po posameznih starostnih obdobjih, če 

bodo epidemiološke razmere dopuščale.  

 

Predstavitve primerov dobre prakse: primere dobre prakse bodo strokovni delavci vrtca in 

šole predstavili na pedagoških konferencah in na aktivih. 

 

Študij literature in raziskovanje lastne prakse: vsaj na eni izmed pedagoških konferenc 

bomo opravili delavnico, na kateri bomo razpravljali o prebranem strokovnem članku. 

 

Pregled letnih priprav bo opravljen skupaj z učitelji skupaj z rednim letnim razgovorom, 

predvidoma od novembra 2022 do marca 2023.  

 

 

 

KOMISIJE IN TIMI 

 

 

Komisija za prehrano 

Boris Kojc - vodja 

Estera Paradiž 

Branko Brezočnik 

Barbara Obrulj Jeseničnik, Natalija Krajnc 

Predstavnica staršev Katja Ilešič 

Predstavnik učencev 

 

Tim za samoevalvacijo 

Mag. Metka Hrastnik - vodja 

Katja Herič 

Aljoša Štraus 

Alenka Godec/Tanja Frank Paulič 

Nataša Brezovnik 
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Tim za spremljanje vzgojnega načrta  

Marija Osvald Novak - vodja 

Nataša Strmšnik 

Magda Osvald 

Darja Miglič 

Polona Bedenik 

 

Tim za nadarjene 

Petra Krivc - vodja 

Marija Osvald Novak 

Boris Kojc  

Nataša Strmšnik 

 

Kolegij ravnateljice 

Marija Osvald Novak - vodja 

Nataša Strmšnik 

Nana Ladinek 

Vse vodje aktivov v letu 2022/2023 

 

Centralna popisna komisija 

(predsedniki posameznih popisnih komisij) 

Katja Herič/Janja Forstner, predsednica 

Boris Kojc – vodja, namestnik predsednice 

Natalija Kraner 

 Sara Toure 

Nataša Brezovnik 

 

Tim za urejanje spletnih strani 

Petra Krivc - vodja 

Marija Osvald Novak 

Nataša Strmšnik 

Estera Paradiž 

Mag. Metka Hrastnik 

Andrej Čokl  

Katja Podlesnik 

 

Odbor za pripravo prireditev 

Marija Osvald Novak - vodja 

Irena Kosanič 

Jasmina Petek 

Natalija Kraner – koordinator prired. občina 

Sara Kraner 

Goran Poglajen 

Mateja Žerjav 

Andrej Čokl 

 

Komisija za nagrade zaposlenih 

Mateja Žerjav - vodja 

Andrej Čokl 

Sara Kraner 

Komisija za pridobitev statusa učenca Nataša Strmšnik - vodja 

Aljoša Štraus 

Primož Vračko 

 

Komisija za nagradni izlet učencev 

Katja Herič/Mateja Bečan - vodja 

Sara Toure 

Irena Kosanič 

 

Civilna zaščita in ekipe za prvo pomoč 

Andrej Čokl - poverjenik 

Anja Vranc - namestnica poverjenika 

Primož Vračko - vodja ekipe PP 

Barbara Obrulj Jeseničnik - namestnica vodje, 

vodja ekipe PP za vrtec 

Polonca Pušnik - bolničarka 
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Lea Napotnik - bolničarka 

Manica Ploskonka Korat - bolničarka 

Barbara Mert – bolničarka vrtec 

Rap tim 

 

Marija Osvald Novak 

Nataša Strmšnik - vodja 

Natalija Kraner 

Mateja Žerjav 

Aljoša Štraus 

DDK tim Petra Krivc - vodja 

Andrej Čokl 

Sara Toure 

Natalija Kraner 

Marija Osvald Novak 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

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.  

Dodatno strokovno pomoč izvajajo pedagoginji Barbara Čučko in Venčeslava Rakovnik, 

specialna pedagoginja Helena Lorbek, inkluzivna pedagoginja Jerneja Kvasnik, logopedinja 

Sergeja Grögl ter socialna pedagoginja Nataša Strmšnik. 

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 karierno orientacijo, 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.  

 

Delo defektologinje 

Delo obsega neposredno delo z učenci s težavami v razvoju in pri učenju, sodelovanje z učitelji 

in drugimi strokovnimi delavci v osnovni šoli, sodelovanje s starši, sodelovanje z drugimi 

strokovnimi delavci, strokovnimi ustanovami ter institucijami (socialnimi, zdravstvenimi …), 

sodelovanje pri aktivnostih v šoli, vodenje dokumentacije, usposabljanje in izobraževanje, 

priprava učnih pripomočkov in strategij, učenje in poučevanje, obravnava učencev z učnimi 

težavami.  

V sklopu prepoznavanja odstopanj pri učencih ugotavlja simptomatiko na področjih branja, 

pisanja, računanja, štetja, motorike, zaznavanja, stanja čutil, govora, organizacije, usmerjenosti 

procesov … Za prepoznavanje omenjenih odstopanj uporablja področjem namenjen 

diagnostični inštrumentarij. Ob prepoznavi odstopanj sestavi strategije za korekcijo in določi 

splošne cilje in operativne cilje za odpravo primanjkljajev, ovir oz. motenj. 

Prepoznavanje težav pri učencih poteka od 3. leta do 11. leta starosti otrok in učencev. Napredek 

otrok preverja vsako šolsko leto znova. 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
  

Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Barbara Rocek Bregar. 

Šolska knjižnica je informacijski in kulturni prostor, ki je namenjen izposoji knjižnega gradiva 

učencem, učiteljem ter ostalim delavcem šole za njihovo kulturno in osebnostno rast. 



Osnovna šola Lovrenc na Pohorju 

  

Letni delovni načrt 2022/2023 

66 

V knjižnici obiskovalci izbirajo literaturo za branje, uporabljajo računalniški kotiček, 

pripravljajo seminarsko ali raziskovalno nalogo, pišejo domačo nalogo, pripravljajo plakate in 

projektna dela, se učijo, tiho berejo, igrajo družabne igre in sproščeno klepetajo. 

V knjižnici so obiskovalcem namenjene tudi revije, zgoščenke in 

DVD-ji. 

Izposojevalni rok je 21 dni, knjige za domače branje morajo učenci vrniti v 14-ih dneh. Knjige 

za domače branje si izposojamo tudi v medknjižnični izposoji v Mariborski knjižnici, Enota 

Lovrenc na Pohorju. 

Knjižničarka izvaja ure KIZ-a skladu z letnim delovnim načrtom šolske knjižnice, kar pomeni 

4 šolske ure na oddelek (načrt dela in seznam dejavnosti v LDN-ju šolske knjižnice), po 

izkušnjah jih izvedemo veliko več, v lanskem šolskem letu je bilo na oddelek izvedenih do 8 

šolskih ur ali celo več. 

V mesecu septembru bo učence na urah KIZ-a vodila v izražanju predstave o knjižnici, kakršno 

si sami želijo (urejenost prostora, orientacija v knjižnici – s skritimi ugankami bodo spoznavali 

knjižnico, knjige in revije, ki bi jih želeli brati, dejavnosti v knjižnici).  

Izdelali bodo plakate in sezname knjig, ki bi jih predlagali za branje). Izdelki bodo razstavljeni 

v knjižnici. Ob začetku tekmovanja za Prežihovo bralno značko, 19. septembra 2022, bodo 

prvošolčki prejeli knjigo Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib, pisateljice Ide Mlakar Črnič in 

ilustratorke Kristine Krhin. 

V knjižnici jim bo knjižničarka pripravila bibliopedagoško uro, knjigo jim bo prebrala in 

izvedla dejavnosti, ki bodo otroke vodile k razmišljanju, izražanju mnenj, debati in budile 

domišljijo ter ustvarjalnost. 

Ob Evropskem dnevu jezikov bodo devetošolke v knjižnici brale knjige v tujih jezikih. 

Med 8. septembrom in 10. oktobrom 2022 bomo obeležili Nacionalni mesec skupnega branja. 

Na naši šoli se bomo vključevali z različnimi oblikami branja, v višjih razredih z dolgim 

branjem. Natančen načrt branja smo zastavili na slovenističnem aktivu in povezali branje po 

vertikali. Po lanskem uspešnem branju učiteljev vseh predmetov, bomo s to prakso tudi letos 

nadaljevali. Aktivnosti v mesecu branja po posameznih razredih bomo objavili na spletni strani 

Nebesne knjižnice. Dejavnosti bomo vnesli tudi v spletni dogodkovnik. 

Posebej bomo obeležili mesec oktober, ki je tudi sicer mesec šolskih knjižnic. Glede na dobro 

izkušnjo preteklega šolskega leta bodo učenci prevzeli šolsko knjižnico, kar pomeni, da bodo 

sodelovali pri izposojanju knjig, urejanju knjižnice, potekale bodo biblopedagoške ure … 

V letu 2020 smo v mesecu oktobru v sedmem in osmem razredu pripravili nov bralni projekt 

Oktober je za branje dober, v okviru katerega so učenci prebrali in predstavili knjigo po izbiri. 

Zaradi uspešnosti in sprejetosti med učenci smo ga lani izvedli med vsemi učenci od 5. do 9. 

razreda. Letos bomo projekt nadaljevali, nekoliko spremenili navodila za predstavitev, ki bo 

učence odtegnil od računalnika in usmeril k ustvarjalnejšim predstavitvam. Vključili pa bomo 

tudi 4. razred.  

8. septembra bomo v vseh razredih izobesili seznam bralnih projektov, ki jih izvajamo za 

določeno bralno stopnjo, sezname knjig, ki so jih učenci prebrali v času projekta Oktober je za 

branje dober, spodbujevalnike branja ter časovnice, ki se zaključijo z bralno nočjo v juniju. V 

razredih bomo imenovali ambasadorje branja, ki bodo zbirali predloge za branje in jih obesili 

na vidno mesto v razredih. Vse naslove knjig, ki jih bodo učenci prebrali in predstavili, bomo 

zbrali in objavili tudi na spletni strani Nebesne knjižnice. Tako nastajajo neke vrste priporočilni 

seznami za branje. Dejavnosti učencev bomo evalvirali v raziskovalni nalogi, s katero želimo 

ugotoviti, koliko učencev dodatni bralni projekti motivirajo za branje in kako smo v branju 

napredovali kot šola. 

Ob izvajanju rednih bibliopedagoških ur si bodo po dogovoru enkrat na teden v knjižnici knjige 

sposojali učenci 1. razreda, učenci od 2. do 9. razreda si knjige sposojajo samostojno po vnaprej 

določenem urniku.  
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Nebesna knjižnica bo učencem in učiteljem široko odprla vrata, da bodo med poukom 

raziskovali in poglabljali znanje z uporabo poljudnoznanstvene literature ter informacijske 

tehnologije. Z učiteljicami sem se dogovorila, da bodo določene vsebine z učenci obravnavale 

v knjižnici, kar je že dolga leta dobra praksa. Nadaljevali bomo z aktivnim vključevanjem 

nadarjenih učencev v načrtovanje in izvedbo bibliopedagoških ur, kar se je izkazalo kot izjemno 

dobro sprejeto. 

Aktivna je naša spletna stran Nebesna knjižnica. Učence bom usmerjala v aktivno vključevanje 

vanjo. Knjižničarka bo učiteljem pomagala pri pripravi vsebin, ki jih bodo potrebovali. 

Sodelovala bom v projektnem delu o znanstvenikih. Poiskala bom elektronsko gradivo ter 

sodelovala s krajevno knjižnico. 

Nadaljevali bomo s tematskimi knjižnimi čajankami, na katerih se bodo učenci pogovarjali o 

knjigi, ki si jo bodo sami izbrali in v skladu z državo, iz katere prihaja avtor, tudi uredili prostor 

ter pripravili prigrizke. Pobudo za nadaljevanje te dejavnosti so dali učenci sami. Letos bomo 

brali knjigi Zvezdica in Zeleno kolo ter si ogledali tudi filma. 

Konec oktobra in v novembru bo zaživela Čarovniška knjižnica, v decembru in januarju 

Medvedkova knjižnica, v februarju V srčku prebujena pomladna knjižnica, v aprilu Zajčkova 

knjižnica, v juniju pa Morska knjižnica. V projektih bodo sodelovali učenci vseh razredov z 

medgeneracijskim povezovanjem. 

V decembru bomo izvedli bralno akcijo Berem retro, s katero bi radi učence spodbudili k branju 

knjig, ki so jih brali njihovi starši, babice in dedki.  

Slavnostni zaključek bralnih dejavnosti bomo zaključili z bralno nočjo, na katero bomo povabili 

Primoža Suhodolčana (Prežihovo, eko, nemško in angleško bralno značko) in podelili priznanja 

ter nagrade. 

V knjižnici bodo učenci tretje triade in učitelji brali mlajšim, v slovenskem in tudi tujih jezikih 

(angleščina, nemščina). Učenke devetih razredov so izrazile željo, da bi same brale učencem 

prvega VIO. 

Pri bibliopedagoških urah se povezujemo z Mariborsko knjižnico, Enoto Lovrenc na Pohorju. 

Prvošolci bodo nadaljevali z obiski krajevne knjižnice. Sodelovali bomo v projektu Rastem s 

knjigo, v okviru katerega obiščemo krajevno knjižnico in prejeli v dar knjigo Boštjana Gorenca 

Pižame Reformatorji v stripu, ki jo bomo obravnavali za domače branje.  

Seveda pa je knjižnica prostor, kjer bodo učenci pripovedovali za bralno značko, se pripravljali 

na Cankarjevo tekmovanje, si nabirali izkušnje kot mladi raziskovalci ter vadili za gledališke 

predstave. 

Trudimo se vzpodbujati branje in poudarjamo pomembnost knjižnice ter njeno vsestransko 

vpetost v učni proces. 

Prednostna naloga šolske knjižnice, prehod na Cobiss, je v celoti izpeljana.  

Šolska knjižnica je odprta v skladu z urnikom. Zaprta je v času pouka, bibliopedagoških ur in 

dodatnega šolskega dela knjižničarke. 

V začetku šolskega leta bomo v šolski knjižnici učencem izposodili komplete učbenikov iz 

učbeniškega sklada in jih nastavili v razrede. Knjige si bodo učenci izposojali v knjižnici v 

okviru svojega oddelka po natančno zastavljenem urniku. Vzpostavili bomo razredne knjižnice. 

Izposojali bomo tudi knjige za domače branje, Cankarjevo tekmovanje in za ostale potrebe dela 

v razredu. Učence bomo tudi intenzivno učili o iskanju informacij in virov na spletu, spoznali 

bodo iskanje v sistemu Cobiss. V nadaljevanju bomo pripravili natančen urnik obiska knjižnice 

po razredih. Po načrtu bomo izvajali ure KIZ-a. 
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URE PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

7.30―8.15 RU 
 

GLE 
  

8.20―9.05   2. A 1. A  SLJ 6  

9.10―9.55 
 

    

10.25―11.10 SLJ 7. B 3. A SLJ 7. A in 

B 

3. B SLJ 7. B 

11.15―12.00   SLJ 7. B DSP 4. A  

12.05―12.50 5. A    4. B   

12.55―14.00 
  

   

  

  

Učenci od 6. do 9. razreda prihajajo v knjižnico pred in po pouku. 

    
V nadaljevanju so nanizane dejavnosti za spodbujanje branja: 
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Dejavnosti Čas Izvajalec Ciljna 

skupina 

Kazalnik Spremljanje 

Ure KIZ-a 

oz.bibliopedagoške 

ure v šolski 

knjižnici 

september–junij Knjižničarka in učitelji 

Medpredmetno povezovanje 

Vsi učenci Učenci preživijo 

več časa v 

knjižnici. 

Število 

opravljenih 

bibliopedagoških 

ur. 

Spremljava na 

spletni strani 

Nebesne 

knjižnice. 

  
Pravljično jutro  Vsak dan  Učiteljica dejavnosti 

pravljično v nov dan, skupaj 

nam je lepše 

Učenci 

dejavnosti 

Pravljično v 

nov dan 

Udeležba 

učencev. 

Sprotna 

evalvacija. 

Naša mala 

knjižnica 

V aktivnem 

popoldnevu 1. in 

2. VIO 

Učitelji Rap (aktivno 

popoldne, pravljično v nov 

dan) 

Učenci 1. in 

2. VIO 

Udeležba 

učencev. 

Spodbujevalniki 

branja. 

Eko branje za eko 

življenje 

oktober–april Eko tim Prijavljeni 

učenci 

Število 

sodelujočih 

učencev. 

Domače branje 

in predstavitev 

branja,  

zadolžitev pri 

eko krožku. 

Reading & lesen Oktober - maj Učiteljica dejavnosti Prijavljeni 

učenci 2. in 

3. VIO 

Število 

sodelujočih 

učencev. 

Evalvacija ob 

koncu leta. 

Med angleškimi 

pravljicami 

september - junij Učiteljica dejavnosti Prijavljeni 

učenci 1. 

VIO 

Udeležba 

učencev. 

Evalvacija ob 

koncu leta. 

Branje za deževne 

dni, 

medvrstniško 

branje 

september−junij 

  

Učitelji aktivnega 

popoldneva, 

Učitelji v 1. in 2. VIO 

Učenci v 

aktivnem 

popoldnevu. 

Udeležba 

učencev. 

Evalvacija ob 

koncu leta.  

Igre s črkami, igre 

z besedami, 

dramatizacija, 

tvorjenje zgodb 

september−junij 

  

Učitelji aktivnega 

popoldneva 

Učenci 

aktivnega 

popoldneva 

Udeležba 

učencev. 

Evalvacija ob 

koncu leta. 

Bralni vlakec 

Evalvacija z 

vprašalnikom v 

raziskovalni 

nalogi.  
Potujoča knjiga september–junij Učitelji 1. VIO Učenci 1. 

VIO 

Učenci nosijo 

čez vikend 

knjige domov. 

Evalvacija ob 

koncu leta. 

Nacionalni mesec 

skupnega branja 

september-

oktober 

Vsi učitelji Vsi učenci Branje učencev 

pri vseh 

predmetih  

Evalvacija z 

vprašalnikom v 

raziskovalni 

nalogi. 

Prijava v 

vseslovenski 

dogodkovnik. 

Spremljava na 

spletni strani 

Nebesne 

knjižnice. 

Oktober je za 

branje dober 

September-

november 

Knjižničarka in učiteljice 

slovenščine 

Učenci od 

4. do 9. 

razreda 

Tiho, 

samostojno 

branje v šolski 

knjižnici, branje 

doma in priprava 

Govorni nastop 

pri slovenščini in 

evalvacija z 

vprašalnikom v 
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govorne 

predstavitve 

pred sošolci. 

raziskovalni 

nalogi. 

Spremljava na 

spletni strani 

Nebesne 

knjižnice. 

Berem retro december Knjižničarka in učiteljice 

slovenščine 

Učenci od 

6. do 9. 

razreda 

Branje knjig 

naših staršev in 

starih staršev. 

Medgeneracijsko 

branje. 

Domače branje 

pri slovenščini in 

evalvacija z 

vprašalnikom v 

raziskovalni 

nalogi. 

Praznična 

knjižnica 

Čarovniška, 

Medvedkova in 

Zajčkova knjižnica 

Morska knjižnica 

oktober/november 

december/februar 

marec/april 

 

Knjižničarka in  

vzgojiteljice/učitelji/učiteljice 

Otroci v 

vrtcu/učenci 

od 1. do 9. 

razreda 

Obisk šolske 

knjižnice, branje 

knjig učencem v 

umirjenem, 

domačem, 

sproščenem 

okolju, t. j. 

Nebesni 

knjižnici, 

ozaveščanje 

praznikov, 

rituali, 

čuječnost, odnos 

in ljubezen do 

knjig … 

Evalvacija z 

vprašalnikom v 

raziskovalni 

nalogi. 

Spremljava na 

spletni strani 

Nebesne 

knjižnice. 

Prežihova bralna 

značka in Palček 

bralček v vrtcu 

september−april 

  

Učiteljice, ki poučujejo 

slovenščino v 1., 2. VIO, 

knjižničarka ter vzgojiteljice. 

Prijavljeni 

učenci in 

otroci v 

vrtcu 

Udeležba 

učencev – cilj: 

doseči večji 

odstotek 

udeležbe 

učencev pri 

bralni znački. 

Spremljanje 

števila prebranih 

knjig pri 

posameznih 

učencih. 

Spremljanje 

izposoje v šolski 

in krajevni 

knjižnici. 

Bralna noč na šoli 

2023 

junij Knjižničarka in vsi učitelji Učenci, ki 

bodo 

zaključili 

PBZ, 

angleško ali 

nemško 

bralno 

značko ter 

eko bralno 

značko. 

Obisk pisatelja 

Primoža 

Suhodolčana in 

dejavnosti v noči 

branja. 

Evalvacija 

doživetja učenca 

kot navdušenega 

bralca. 

Evalvacija z 

spremljavo v 

raziskovalni 

nalogi. 

Spremljava na 

spletni strani 

Nebesne 

knjižnice. 

Pravljice v vrtcu september–junij Vzgojiteljice Otroci v 

vrtcu 

Otroci radi 

pripovedujejo. 

Evalvacija ob 

koncu leta. 

Rastem s knjigo april Knjižnižarka OŠ in lokalna 

knjižnica 

Učenci 7. 

razreda 

Knjižno darilo v 

lokalni knjižnici. 

Z obiskom 

knjižnice in 

domačim 

branjem. 
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Učbeniški sklad 

  

Učencem je z učbeniškim skladom omogočena brezplačna izposoja učbeniških kompletov. 

Učbeniški komplet si učenci izposodijo v knjižnici in ga je potrebno konec šolskega leta vrniti. 

Knjižničarka učencem učbenike sposodi v sistemu Cobiss, učenci morajo ob zaključku šolskega 

leta učbenike vrniti v knjižnico. 

Delovanje učbeniškega sklada je opredeljeno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. 

V primeru da učenec izgubi učbenik ali vrne poškodovanega, mora zanj plačati odškodnino. 

Višino denarne odškodnine določimo na podlagi Pravilnika o opravljanju učbeniških skladov 

(12. člen). 

12. člen 

(odškodnina) 

(1) Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne 

vrne. 

(2) Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil 

izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne 

cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati 

dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme 

presegati ene tretjine cene učbenika. 

(3) Višino odškodnine določi ravnatelj šole na predlog upravljavca sklada. 

  

Šola vsako leto v skladu s sklicem aktivov najkasneje do konca meseca maja evidentira potrebe 

po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove. 

  

Spremljava na 

spletni strani 

Nebesne 

knjižnice. 

Zvite novice december, junij, 

med letom e-

Zvite novice 

Mateja Žerjav, učiteljice ter 

učitelji 

Vsi učenci Izdaja Zvitih 

novic. 

Sprotno 

spremljanje 

besednega 

ustvarjanja. 

Objava v 

šolskem 

časopisu. 

Domače branje september-junij Učiteljice slovenščine in 

učitelji razrednega pouka 

Učenci od 

2. do 9. 

razreda 

Razširjene 

aktivnosti ob 

domačem 

branju. 

Sprotna 

evalvacija 

posameznih 

aktivnosti, 

evalvacija 

domačega branja 

za posamezni 

razred ob koncu 

leta. 

Obiski šolske 

knjižnice 

september-junij Učitelji in knjižničarka Učenci I., 

II. In III. 

VIO 

Število obiskov Evalvacija ob 

koncu leta 

Obiski krajevne 

knjižnice 

september-junij Učitelji 1 VIO Učenci I. 

VIO 

Število obiskov Evalvacija ob 

koncu leta 
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Tudi za to šolsko leto je ministrstvo šolam omogočilo nakup gradiv za prvošolce drugošolce in 

tretješolce. 

 

Pojasnilo za izračun točk in vrednost točke 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki predstavi metodologijo za 

določanje višine letnih sredstev za učbeniški sklad v osnovnih šolah je izračun točk: 

– 6 točk na učenca 1. razreda, t. j. 30 evrov na učenca; 

– 8 točk na učenca 2. in 3. razreda, t. j. 40 evrov na učenca; 

– 3,2 točke na učenca od 4. do 9. razreda, t. j. 16 evrov na učenca. 

Za leto 2020 znaša po sklepu ministra, pristojnega za izobraževanje (št. 021-2/2020/2 z dne 2. 

3. 2020) vrednost točke iz drugega odstavka 8. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov 5,00 evrov. 

 

Za šolsko leto 2022/2023 smo kupili učne komplete samostojnih delovnih zvezkov za 

prvošolce, drugošolce in tretješolce, nekatere nove učbenike za drugo in tretjo triado, z 

nakupom pa smo zbirko učbenikov dopolnili tudi v generacijah, kjer je več učencev.  

  

V tekočem šolskem letu so vsi učbeniki v US, ki jih uporabljajo učenci, vneseni v sistem 

COBISS. 

  

Učbeniški sklad v šoli vodi šolska knjižničarka. 

  

Nakup (in dokup) učbenikov za šolski sklad v šolskem letu 2022/2023: 

  
DELOVNI ZVEZKI ZA 1. VIO IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Predmet Avtor, naslov, založba Število 

 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, KOMPLET 

A, samostojni delovni zvezki za slovenščino in matematiko z 

brezplačnima prilogama + 1. del delovnega zvezka za 

opismenjevanje + koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT, 

količina: 1, EAN: 3831075928008 

22 

 

 

 

 

SLO 

 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, 

samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in 

prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 

EAN: 9789612920203 

20 

MAT 

 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, 

samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in 

prilogami, 3 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 

EAN: 9789612920197 

20 

SLO 

 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, 

samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in 

prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 

EAN: 9789612920777 

 

31 

MAT 

 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, 

samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in 

prilogami, 3 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 

EAN: 9789612920760 

31 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0353/pravilnik-o-upravljanju-ucbeniskih-skladov/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0353/pravilnik-o-upravljanju-ucbeniskih-skladov/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0353/pravilnik-o-upravljanju-ucbeniskih-skladov/#(metodologija%C2%A0za%C2%A0dolo%C4%8Danje%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0letnih%C2%A0sredstev%C2%A0za%C2%A0u%C4%8Dbeni%C5%A1ki%C2%A0sklad%C2%A0v%C2%A0osnovnih%C2%A0%C5%A1olah)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0353/pravilnik-o-upravljanju-ucbeniskih-skladov/#(metodologija%C2%A0za%C2%A0dolo%C4%8Danje%C2%A0vi%C5%A1ine%C2%A0letnih%C2%A0sredstev%C2%A0za%C2%A0u%C4%8Dbeni%C5%A1ki%C2%A0sklad%C2%A0v%C2%A0osnovnih%C2%A0%C5%A1olah)
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UČBENIKI ZA 2. VIO 

Predmet Avtor, naslov, založba Število 

TJA 

 

H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, 

učbenik za angleščino, izdaja 2018, založba ROKUS-

KLETT, količina: 1, EAN: 9789612718770 

30 

DRU 

 
 

E. Baloh, L. kozel, M. Stankovič: DRUŽBA 4, učbenik, 

založba MKZ, količina: 1, EAN: 9789610143772 

30 

NIT 

 

I. Demšar, S. Hribar Kojc, et al.: NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 4, učbenik, založba MKZ, količina: 1, EAN: 

9789610143864 

30 

GUM 

 
 

A. Pesek: GLASBA 4, učbenik, založba MKZ, količina: 1, 

EAN: 9789610123897 

30 

TJA 

 
 

H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 

2, učbenik za angleščino, izdaja 2018, založba ROKUS-

KLETT, količina: 1, EAN: 9789612718794 

19 

DRU 

 
 

E. Baloh, M. Raztresen, M. Stankovič: DRUŽBA 5, učbenik, založba 
MKZ, količina: 1, EAN: 9789610143789 

19 

NIT 

 
 

S. Hribar Kojc, Š. Jenko, A. Mesojedec et al.: 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, učbenik, založba 

MKZ, količina: 1, EAN: 9789610143871 

19 

GUM 

 
 

A. Pesek: GLASBA 5, učbenik, prenovljen, založba MKZ, 

količina: 1, EAN: 9789610123767 

19 
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H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino, 
posodobljen, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612717162 

7 

 

 

UČBENIKI ZA 3. VIO 

  
Predmet Avtor, naslov, založba Število 

GEO 

 
 

H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik za geografijo, 
založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612099367 

3 

ZGO 

 
 

 

J. Razpotnik, A. Plazar: POTUJEM V PRETEKLOST 7, učbenik za 
zgodovino v 7. razredu, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 
9789612719395 

3 

GUM 

 
 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik z dodatkom za 
prenovljen UN, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 
9789612712303 

4 

 

 

 

G. Motta et al.: MAXIMAL 2, učbenik za nemščino, 

založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718404 

 

 

 

 

 

17 

 

G. Motta et al.: MAXIMAL 3, učbenik za nemščino, 

založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 

9789612719197 

6 

 

H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, učbenik za 

geografijo, prenovljen, založba ROKUS-KLETT, 

količina: 1, EAN: 9789612716479 

5 

 

J. Razpotnik, D. Snoj: POTUJEM V PRETEKLOST 9, 

učbenik za zgodovino, prenova 2021, založba ROKUS-

KLETT, količina: 1, EAN: 9789612920883 

16 
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E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, 

MIDVA, MI 7, učbenik za domovinsko in državljanko 

kulturo ter etiko, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 

EAN: 9789612718541 

11 

 

E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, 

MIDVA, MI 8, učbenik za domovinsko in državljanko 

kulturo ter etiko, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 

EAN: 9789612719326 

5 

 
  
 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Zelo pomembno je sodelovanje med strokovnimi delavci in starši, saj so naši najpomembnejši 

sodelavci pri vzgoji in izobraževanju mladih. Prizadevali si bomo za razvijanje medsebojnega 

zaupanja in spoštovanja. 

Starše bomo povabili k sodelovanju pri dejavnostih eko in zdrave šole ter pri projektu 

zaščitništvo. Na roditeljskem sestanku v mesecu septembru jim bomo predstavili prednostne 

naloge v novem šolskem letu s poudarkom na razširjenem programu in letni delovni načrt šole 

ter posameznih oddelkov. Srečevanja s starši bomo ob primernih epidemioloških razmerah 

opravljali v živo. 

Seznanjali jih bomo z delom v šoli, z izvajanjem poskusa razširjenega programa v celoti, z  

delovnimi zvezki ter nadstandardnimi programi (maj).  

Z njimi se bomo srečevali tudi neformalno, kolikor bodo le razmere dopuščale, na delavnicah 

(predvsem v času dejavnosti v okviru aktivnega popoldneva) ter ob različnih drugih združenjih. 

Predstavnica staršev bo, kot že lani, vključena v komisijo za šolsko prehrano.  

Dobro sodelovanje, medsebojno obveščanje in izmenjavo mnenj želimo doseči: 

• s sprotnim obveščanjem staršev o dejavnostih šole (publikacija, obvestila ob začetku 

leta, skupni roditeljski sestanki, druženja staršev in učiteljev, šolske spletne strani, šolski 

časopis Zvite novice, letopis ob koncu leta, kulturne prireditve in predstavitve 

projektov, preko elektronske pošte), 

• z aktivno vlogo sveta staršev pri oblikovanju šolske politike, 

• s skupnimi aktivnostmi, v katerih se v prostem času ob sprostitvenih dejavnostih 

družimo učitelji z učenci in njihovimi družinami (planinski izleti, kolesarski izleti, 

delavnice, kostanjev piknik…), 

• s strpnim dialogom s starši, ko pride do težav, 

• s pogovornimi urami ter s kvalitetno pripravljenimi roditeljskimi sestanki. 

Roditeljski sestanki in popoldanske pogovorne ure bodo prvi oz. drugi torek v mesecu. 

Roditeljski sestanki bodo meseca septembra, januarja in maja, pogovorne ure pa oktobra, 

novembra, decembra, februarja, marca, aprila in junija.  

Uradne ure za starše so vsak dan od 10. do 11. ure v tajništvu. 

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. 
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Člani sveta staršev v tem šolskem letu so: 

Skupina, razred Predstavnik Razred Predstavnik 

Skupina Puhki Nina Zlodej 4. a Maja Hostnikar 

Skupina Žogice Janja Forstner 4. b Katarina Čučko 

Skupina Kapljice Tamara Ledinek 5. a Mateja Petrič 

Skupina Balončki Katja Capl 6. a Simona Grobelnik 

Skupina Gumbki Nino Polajner 7. a Mateja Jodl 

Skupina Škrati Sanja Manfreda 7. b Maša Kosjek 

Skupina Sončki Katja Pušnik 8. a Melita Kopič 

1. a Katja Ilešič 8. b Petra Zorec 

2. a Urška Sevšek 9. a Irena Sušec 

3. a Urška Pergarec 9. b Sabina Kores 

3. b Ines Ofič   

 

 

Predavanja in delavnice za starše 

Kdaj Kdo Kaj Komu 

10. 1. 2023 

 

Nataša Strmšnik 

 

Predstavitev postopka 

vpisa v srednje šole 

Starši učencev  

9. razreda 

10. 1. 2023 

ob 17.00 

 

Simona Levc Ali me slišiš? Starši učencev od 1. 

do 9. razreda 

30. 5. 2023 

ob 17.00 

Majda Marinič 

Svetovalni center 

Maribor 

Postal bom šolar Starši šolskih 

novincev 

 

 

 

 

ŠOLSKI SKLAD 

 

Na naši šoli že od leta 2006 aktivno teče zbiranje dodatnih finančnih sredstev v okviru šolskega 

sklada.  

Vodi ga upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki delavcev 

šole. S strani staršev so bile na svetu staršev izvoljene Urška Sevšek, Urška Pergarec, Mateja 

Jodl in Maša Kosjek. Za predstavnice delavcev šole so bile izvoljene  Magda Osvald, Metka 

Hrastnik in Sara Kraner. Odbor vodi Magda Osvald.  

Ob začetku leta odbor pripravi program, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Na šoli imamo 

že nekaj utečenih oblik, kot so zbiranje odpadnega materiala v okviru Eko šole, prodaja 

voščilnic in izdelkov na bazarju, zbiranje prostovoljnih prispevkov na različnih prireditvah ter 

pošiljanje prošenj za donacije.  

Zbrana sredstva namenjamo obogatitvi ponudbe vrtca in šole z nakupom različnih sodobnih 

didaktičnih pripomočkov. S sofinanciranjem  omogočamo otrokom kvalitetnejše prireditve, 

zmanjšujemo stroške staršev ob dnevih dejavnosti in šol v naravi ter finančno pomagamo 

socialno šibkim družinam pri plačilu obveznosti. 

Učenci, učitelji in starši lahko med šolskim letom na sklad vlagajo prošnje in predloge, ki jih 

članice s pomočjo ravnateljice obravnavamo in se glede na sredstva ter potrebe odločamo o 

njihovi odobritvi. 
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STATUS UČENCA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE 

 

Postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega 

športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega 

mladega umetnika podrobneje urejajo Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, ki so bila 

sprejeta 12. 9. 2013 in posodobljena 16. 9. 2015. Za dodelitev statusa so sprejeti tudi 

podrobnejši kriteriji. Vsi dokumenti so objavljeni na spletni strani šole. 

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je priloga 

pravil, in ga najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu šole. Sklep 

o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o 

prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

Sodelujemo z raznimi institucijami, tako v domačem kraju kot tudi izven njega. Le-te so : 

• Zavod za šolstvo, OE Maribor in OE Ljubljana,  

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

• OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Ribnica na Pohorju, OŠ Brezno – 

Podvelka, 

• Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, 

• Konservatorij za glasbo Maribor, 

• Srednje šole (praksa dijakov), 

• Pedagoška fakulteta Maribor, Andragoški zavod Maribor (praksa študentov), 

• Center za socialno delo Ruše, 

• Zdravstveni dom Maribor, 

• Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor,  

• Zavod RS za zaposlovanje,  

• Občine Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica in Maribor,  

• Gozdno gospodarstvo Lovrenc na Pohorju, Maribor (v likvidaciji), 

• Zavod za gozdove Lovrenc na Pohorju, Maribor, 

• Mariborska knjižnica,  

• Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju, 

• Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju, 

• Društvo upokojencev Lovrenc na Pohorju, 

• Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju, 

• Turistično društvo Lovrenc na Pohorju, Turistična zveza Maribor, 

• Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, 

• DTV Partizan Lovrenc na Pohorju, Karate klub Lovrenc na Pohorju, 

• Župnijski urad Lovrenc na Pohorju, 

• Center za mlade Ruše, 

• Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), 

• Območno združenje Rdečega križa, 

• Združenje veteranov vojne za Slovenijo. 
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Sodelovanje s PU Ruše: 

• Sprejem prvošolcev 

• Projekt: policist za en dan 

• Priprava na Otroško varnostno olimpijado 

• Sodelovanje pri kolesarskih izpitih 

• Organizacija varne poti do šole: sodelovanje na prometnih točkah v prvih dneh novega 

šolskega leta. Varna šolska pot. 

• Sodelovanje pri pripravi dneva dejavnosti s področja prometa 

• Organizacija predavanja o drogah za 7., 8. in 9. razred 

• Sodelovanje pri organizaciji medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu? 

• Preventivni pregledi avtobusov pred organiziranimi šolskimi prevozi na dejavnosti 

izven šole. 

 

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT  

Mentorica: Helena Lorbek 

 

Oddelčna skupnost 

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah 

oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela 

svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje 

problemov, in sicer: obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri 

učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, opravljajo druge naloge, za katere se 

dogovorijo. 

 

Skupnost učencev šole 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov  oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 

povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole 

dva predstavnika oddelka. 

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge: 

● zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, 

prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, 

● informira učence o svoji dejavnosti, 

● načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.), 

● predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej, 

● oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem, 

● opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

  

Šolski parlament 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 

skupnost učencev šole.  

 

Letni delovni načrt 

Letni delovni načrt skupnosti učencev šole za šolsko leto 2022/2023 je nastal na osnovi 

Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, potreb učencev naše šole in 

sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine, z namenom povezovanja skupnosti učencev naše šole 

z učenci drugih šol v okviru Otroškega parlamenta. 
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ŠOLSKA PREHRANA 

 

V šolski kuhinji skrbijo delavci za kvalitetno pripravljanje in higiensko razdeljevanje hrane. 

Nudijo malice in kosila za učence, delavce šole in tudi za zunanje abonente. 

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

šoli tudi zajtrk. 

Učenci malicajo po določenem razporedu v jedilnicah. Po malici dežurni učenci pospravijo 

jedilnice. Posebno pozornost namenjamo kulturi prehranjevanja – higieni, uporabi pribora, 

bontonu pri mizi, odnosu do sošolcev, pospravljanju. Čas kosila je od 12.00 do 14.00. 

Prehrano starši plačujejo s položnicami. Starši imajo možnost plačevanja preko e-računov, saj 

si prizadevamo postati šola in vrtec brez papirja. Subvencija malice pripada tistim učencem, pri 

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

presega 591,22 €. Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek 

na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 €. 

Komisija za prehrano deluje v ožji in razširjeni sestavi. Člani razširjene sestave so vodja 

kuhinje, predstavnica vrtca, predstavnici sveta staršev vrtca in šole, predstavnik učencev in 

organizator šolske prehrane.  

Komisija se v razširjeni sestavi trikrat letno ukvarja z zadovoljstvom učencev, abonentov in 

staršev s šolsko prehrano in na podlagi konstruktivnih pripomb načrtuje izboljšave na področju 

MESEC  TEMATSKI SKLOP  METODA/  

OBLIKA DELA  

September  Uvodno srečanje  

Program dela skupnosti učencev šole za šolsko leto 

2022/2023, izvolitev vodstva.  

   

Razgovor  

Oktober  Prireditve ob Tednu otroka  

Delavnice v tednu otroka bodo izvedene po razredih 

ali posameznih oddelkih podaljšanega bivanja.  

Delavnice 

November  Seznanitev z otroškim parlamentom in načrt dela za 

našo šolo  

Razgovor, delavnice 

December Predlogi sprememb na šoli Delavnice 

Januar  Sklic šolskega parlamenta, sodelovanje z vodstvom.  

»Duševno zdravje otrok in mladih« 

Razgovor  

Februar, marec  Udeležba na regijskem nivoju otroškega parlamenta.  Razgovor  

Marec  

   

Predlogi sprememb na šoli Delavnice 

April  Poročilo regijskega otroškega parlamenta.  Razgovor  

Maj  

   

Aktivno preživljanje prostega časa. Predlogi učencev 

in priprava plakatov na to temo (kaj učencem v kraju 

manjka, kaj jim je všeč …).  

Razgovor in 

delavnica  

Junij  Zaključno srečanje predstavnikov skupnosti učencev 

šole in skupinsko slikanje  

Druženje  

Stalna naloga  Sprotno reševanje vprašanj, problemov in pobud, 

ki jih prinaša življenje in delo v šoli ter jih ni 

mogoče načrtovati  

Razgovor, 

sodelovanje z 

vodstvom in učitelji.  
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prehrane. Ožja delovna skupina, katere člani so vodja kuhinje, predstavnica vrtca in organizator 

šolske prehrane, pa se srečuje mesečno ali še pogosteje, ko rešuje aktualne probleme s področja 

prehrane in načrtujejo mesečne jedilnike ter dneve dejavnosti. 

Cena malice je 0,90, cena otroškega kosila 1., 2. r. je 2 €, od 3. do 5. r. je 2,40 €, od 6. do 9. 

razreda pa je 2,76 €. Cena ekonomskih kosil za odrasle je 4,85 € celo kosilo. Malica za 

zaposlene je 1 € (če je ista kot otroška), navadna 1,5 €, sadna pa 0,30 €. Predvidevamo, da bomo 

cene prehrane (razen malice, ki jo določi pristojni minister) uskladili v septembru 2022. 

JAVNA DELA 

 

Preko javnih del bomo skušali dobiti 1 zaposleno osebo za spremstvo otrok in učencev, ki bo 

svoje delo opravljala v vrtcu in šoli. 

 

DRUŽABNO ŽIVLJENJE NA ŠOLI 

 

V okviru skupnosti učencev šole ali posameznih oddelčnih skupnosti lahko učenci organizirajo 

različne oblike kulturnega, družabnega in zabavnega življenja.  

Pogoj za organizacijo: priprava programa in dogovor z ravnateljico. V organizacijo so vključeni 

tudi razredniki.  

 

SKRB ZA ZDRAV RAZVOJ OTROK 

 

V času šolanja bo zdrav razvoj otrok pod nadzorom zdravstvenih delavcev, ki bodo izvajali: 

➢ sistematične preglede (za šolske novince, učence 1., 3., 6., 8. razreda), 

➢ kontrolne preglede (za učence 2., 4., 5., 7. in 9. razreda), 

➢ preglede ob odhodu na počitniško letovanje,  

➢ preglede za potrebe poklicnega usmerjanja,  

➢ cepljenje učencev,  

➢ preglede zobovja (preventiva in kurativa), če bodo razmere dopuščale 

➢ skrb za diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo.  

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, OE Zobozdravstveno varstvo, vsakoletno v dopisu 

navaja obseg dela medicinske sestre na osnovni šoli, ki ga bomo upoštevali. 

• Zdravstveno vzgojno predavanje o zdravi prehrani v vseh razredih osnovne šole. 

• Demonstracijo pravilne tehnike čiščenja zob. 

• Praktično izvedbo tehnike čiščenja zob v majhnih skupinah otrok. 

• Izvedbo naravoslovnih dni z različnimi zdravstveno – vzgojnimi temami. 

• Večkratno testiranje čistosti zob s testno tableto za obarvanje zobnih oblog. 

• Premaz zob s fluoridnim gelom po navodilih specialista pedontologa. 

• Izvedbo »Tekmovanja za čiste, lepe in zdrave zobe ob zdravi prehrani«. 

• Izvedbo zaključne prireditve tekmovanja, podelitev nagrad in priznanj vsem 

sodelujočim. 

• Predavanja za starše z zdravstveno vzgojnimi vsebinami in motivacijo za pomoč 

otrokom pri izvajanju redne in pravilne ustne nege. 

• Pri ugotovljeni potrebi po individualnih nasvetih staršem otrok povabilo na posvet v 

kabinet za zobozdravstveno vzgojo in preventivo. 
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HIGIENSKI IN ZDRAVSTVENI UKREPI 

 

Skrbeli bomo za: 

➢ spremljanje higiensko–sanitarnih razmer na šoli, 

➢ izvajanje higiensko–epidemioloških ukrepov,  

➢ čistočo okenskih površin,  

➢ urejenost svetil,  

➢ primerno temperaturo v razredih, zračenje šolskih prostorov,  

➢ ustrezno šolsko opremo – pohištvo. 

 

ODDAJA PROSTOROV ZUNANJIM IZVAJALCEM 

 

Šola skrbi za večnamensko športno dvorano tudi ob popoldanskem času ter ob vikendih. V ta 

namen so zaposleni: čistilka 70 % deleža delovnega časa. Delovno mesto organizatorja dela v 

VŠD 20 % je v šolskem letu 2022/2023 zasedeno v deležu 10 %. V šolskem letu 2022/2023 je 

bomo skupaj z občino preverili cenik, postavljen leta 2013.   

V šoli se oddajajo učilnice na podlagi povpraševanja in ponudb v skladu s cenikom, ki je sprejet 

na svetu zavoda in cenikom za uporabo VŠD, ki ga je sprejela občina Lovrenc na Pohorju. Pred 

izbruhom epidemije Covid so brezplačno uporabljale vsak četrtek šolske prostore članice 

ročnodelskega krožka Pikapolonice; v zameno članice učenke in učence v aktivnem 

popoldnevu učile ročnodelskih spretnosti. V tem letu bomo sodelovanje ponovno vzpostavili. 

Prav tako konec maja članice društva v šolskih prostorih pripravijo razstavo, v katero vključijo 

tudi izdelke učencev pri krožku. O oddaji se sklenejo dogovori o medsebojnem sodelovanju ali 

pogodbe z izvajalci. Prostor – učilnico bomo oddali tudi za vadbo joge – 75 minut tedensko. 

 

PLAN NABAVE 

 

Vse šolske učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami in projektorji. Imamo interaktivni 

zaslon v učilnici 3 novega dela.  

 

Ureditev zunanjih površin 

Potrebno je zaključiti ograjo okoli šolskega igrišča ter postaviti varovalno mrežo med 

nogometnim in košarkarskim igriščem. Potrebno je urediti pot med parkiriščem pri vrtcu do 

šole in večnamenske športne dvorane. Potrebno je nabaviti nove koše in gole. Zunanje površine 

je potrebno urediti celostno tudi s klopcami ter stojali za parkiranje koles. K ureditvi okolja je 

pristopila občina, zato bomo po posvetu z županom počakali in sodelovali pri načrtovanju 

ureditve zunanjih površin, kolikor bo mogoče. 

 

Hišnik in čistilke: 

• drobno orodje po izbiri (150 €) 

• delovna obleka 

 

Kuhinja: 

• dokup posode ter potrebnih delovnih sredstev 

 

Šolska knjižnica: 

• nakup knjig za domače branje in za druge potrebe pri neposrednem učnem delu: 800 € 

- v letu 2022 

• nakup kompletov knjig za domače branje 

• nakup leposlovnih knjig za učence 
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Računalniška oprema: 

• nabava razne računalniške opreme 

• nakup drobnega inventarja (kartuše, miške, ključki…) 

• prenosniki in druga IKT oprema v okviru React EU – prijava na projekte in pozive 

 

Ostali didaktični pripomočki 

Vsakemu izmed aktivov se v šolskem letu odobri 150 € za nakup didaktičnih pripomočkov. 

Aktivov je 9 (izvzet je aktiv razrednikov ter aktiv vzgojiteljic, ki je posebej) in se lahko med 

seboj dogovorijo o koriščenju sredstev. Skupna vrednost za aktive v šolskem letu znaša 1350 

€. Pred nakupom didaktičnih pripomočkov vodja aktiva ravnateljico seznani z načrtovano 

nabavo ter izpolni naročilnico. Za vse nabave je potreben e-račun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 

 

Tako osnovnošolski kot predšolski program se izvajata stabilno, vendar s povečano pozornostjo 

za spoštovanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19. Sproti spremljamo 

novosti v zakonodaji ter se pri svojem delu trudimo realizirati zastavljene cilje. 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 je zelo smelo zastavljen, sodelovanje v 

nacionalnem poskusu izvajanja razširjenega programa v celoti je precejšen zalogaj. Tudi v 

projektu Dvig digitalnih kompetenc bo potrebno zelo usmerjeno in intenzivno delo. Letni 

delovni načrt je uresničljiv, saj se bomo nalog lotevali sistematično, dosledno in celovito. 

Pomembno vlogo bodo odigrale epidemiološke razmere, saj se bo potrebno sproti prilagajati na 

zahteve, ki jih v času prejemanja tega letnega delovnega načrta še ne moremo predvidevati. Pri 

tem računamo predvsem na lastne zmogljivosti in znanje, na pomoč in sodelovanje sveta zavoda 

kot organa upravljanja zavoda, na ustanoviteljico občino Lovrenc na Pohorju, na Zavod za 

šolstvo in na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Upamo, da bomo zastavljeno delo 

v projektih nemoteno in dobro izpeljali. 

 

Delo šole in vrtca je usmerjeno k vzgoji, izobraževanju in varstvu otrok. Pri svojem delu iščemo 

optimalne rešitve, saj se zavedamo, da moramo sredstva razporejati namensko za izvajanje 

dejavnosti. 

 

Finančni načrt bomo predstavili na seji sveta zavoda v skladu z navodili lokalne skupnosti. 
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SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 

Letni delovni načrt bomo spremljali: 

• s hospitacijami pri pouku, 

• s hospitacijami pri delu na daljavo (če bo potrebno) 

• s prisostvovanjem pri razrednih urah in sestankih šolske skupnosti,  

• s prisotnostjo pri raznih dejavnostih in delovnih akcijah,  

• s poročili in drugimi prikazi dela strokovnih delavcev na pedagoških konferencah.  

Pridržujemo si pravico do sprememb letnega delovnega načrta.  

 

Letni načrt je bil obravnavan in načrtovan na sestankih aktivov ter usklajevan na delovnih in 

pedagoških sestankih učiteljskega zbora in vzgojiteljskega zbora. Predlog letnega delovnega 

načrta je bil objavljen v zbornici MS Teamsa 12. 9. 2022. Strokovni delavci so lahko dali 

pripombe do 19. 9. 2022. Sprejet je bil na vzgojiteljskem zboru 19. 9. 2022 in učiteljskem zboru 

20. 9. 2022. Letni delovni načrt je bil predstavljen staršem na roditeljskem sestanku vrtca 25. 

8. 2022 ter staršem šolarjev na roditeljskih sestankih v septembru 2022. Na svetu staršev je bil 

obravnavan 21. 9. 2022, na sestanku sveta zavoda pa 28. 9. 2022, kar je razvidno iz zapisnika 

sveta zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju.  

 

 

Predsednik sveta zavoda      Ravnateljica 

 

Boris Kojc, prof.      Marija Osvald Novak, prof. 

 

Lovrenc na Pohorju, 28. september 2022 


