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UVOD 
Letni  delovni  načrt  šole,  v  nadaljevanju LDN, je  osrednji  dokument  šole,  s  katerim  se 

določijo: vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega ter drugega  dela,  skladno  s 

predmetnikom in z učnim načrtom, in obseg,  vsebina  in  razporeditev  interesnih in drugih 

dejavnosti, ki jih izvaja šola. V njem je opredeljeno delo šolske svetovalne službe in drugih 

služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, 

s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki 

izobražujejo učitelje, raziskovalnimi  ustanovami  oz.  s  svetovalnimi  centri,  sodelovanje  z  

zunanjimi  sodelavci  in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. LDN je 

oblikovan na osnovi dosežkov preteklega leta in zastavljenih ciljev za novo  šolsko  leto.  

Načrtovalci  smo  upoštevali  tudi  možnosti  šole  glede  na  kadrovske  in prostorske pogoje. 

LDN je torej vsestransko premišljen dokument in vsebuje naloge, pomembne za šolo v tem 

šolskem letu, v skladu s predmetnikom in učnim načrtom. LDN sprejme svet osnovne šole v  

skladu z  zakonom  in drugimi  predpisi najpozneje  do  konca  meseca  septembra  v vsakem 

šolskem letu (31. člen Zakona o osnovni šoli – uradno prečiščeno besedilo ZOsn-UPB3, Uradni 

list RS102/07 in 107/10 ter v skladu z  ZOsn-H 87/2011, Zakon o uravnoteženju javnih financ 

ur. l. RS  40/2012). Predlog  LDN pripravi ravnateljica šole in je odgovorna za njegovo 

uresničitev (49. čl. ZOFVI, pristojnosti ravnateljice). 

PREDSTAVITEV ŠOLE 

Podatki o šoli 
NAZIV:   Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro 

SKRAJŠANO IME: OŠ Šmartno pod Šmarno goro 

SEDEŽ:   Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana Šmartno 

KONTAKTI:  +386 1 511 06 18 

   os-smartno.lj@guest.arnes.si 

   http://www.os-smartno.si 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5133785000 

DAVČNA ŠTEVILKA:  61510971 

mailto:os-smartno.lj@guest.arnes.si
http://www.os-smartno.si/
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Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro (v nadaljevanju OŠ 

Šmartno pod Šmarno goro) je bil ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi vzgojno-

izobraževalnega zavoda OŠ Šmartno pod Šmarno goro, ki ga je sprejel Mestni svet mestne 

občine Ljubljana dne, 31. 3. 2008. 

 

Poslanstvo 
 

Ob nenehnem prizadevanju za izboljšave in ob upoštevanju interesov vseh deležnikov – zlasti 

učencev, kolektiva šole in staršev – zagotavljamo  varno,  spodbudno  in  ustvarjalno  okolje  

za vzgojo in izobraževanje. Ob zagotavljanju kakovostne izvedbe osnovnega programa in ob 

pestri ponudbi razširjenega programa ter obšolskih dejavnosti omogočamo, da učenci v 

največji možni meri razvijajo svoje intelektualne, fizične in socialne potenciale ter sistem 

vrednot.  V takšnih pogojih se razvijajo v zadovoljne, uspešne in zdrave posameznike, 

odgovorne soljudi, ki se zavedajo, da s svojo soudeležbo in lastnim zgledom v največji možni 

meri aktivno sooblikujejo podobo svoje šole ter postanejo dejanski del lokalne, državne in 

mednarodne skupnosti.  

Smernice, ki nas vodijo h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu delu  

Osnovni cilj šole je doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja, ki temelji na kakovostnem delu z 

učenci. S svojim delom želimo učencem predati znanje za uspešno nadaljevanje šolanja, jih 

naučiti samostojnega učenja ter iskanja informacij.  Poleg  kakovostnega  znanja,  ki  ga  učenci  

pridobivajo  v okviru obveznega programa in v  okviru  dodatnega  pouka, interesnih  

dejavnosti,  projektov,  šol  v  naravi,  izbirnih  vsebin, projektnih  nalog,  vsebin za nadarjene 

ter sodelovanju v mednarodnih projektih, učencem pomagamo tudi pri oblikovanju vrednot 

in razvoju zdrave in samozavestne osebnosti. Skupaj  odkrivamo  učenčeva  močna  področja,  

spodbujamo  njegov  raziskovalni  duh  in  ga  učimo odgovornosti za lastno delovanje in učenje. 

Pomagamo mu odkrivati življenjski cilj in ga usmeriti na pot, kjer ga bo lahko uresničeval. 

Kakovost šole predstavlja tudi uspešno nudenje pomoči učencem, ki teže usvajajo učno snov, 

pri dopolnilnem pouku in individualni oz. skupinski pomoči, in odkrivanje nadarjenih, da bi v 

učencih spodbudili razvoj nadarjenosti na intelektualnem, umetniškem ali športnem področju. 

To zahtevno nalogo lahko resnično dobro opravimo le ob dobrem sodelovanju vseh 
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deležnikov, ki so vpeti v šolsko delo. Na šoli se zavedamo, da lahko le z dobrim sodelovanjem 

ustvarjamo  napredek  in  želene  rezultate, s  spoštljivimi  in  strpnimi  odnosi pa soustvarjamo 

pozitivno in delovno šolsko  klimo,  ki  prinaša  veselje  do  dela,  veselje  do raziskovanja in 

odkrivanja vedno novih znanj. 

 

Vizija OŠ Šmartno pod Šmarno goro 
 

Na naši šoli se izobražujemo in se trudimo biti drug do drugega prijazni in spoštljivi, si 

pomagamo ter se trudimo biti oz. postati odgovorne, ustvarjalne in vedoželjne osebe, ki bodo 

s svojimi dejanji in zgledom pripomogle k boljši prihodnosti. 

 

Vrednote 
 

Odličnost 

Odličnost se kaže v prepletanju znanja, ustvarjalnosti in prizadevnosti, saj vsi našteti elementi 

skupaj prinašajo napredek. Na šoli bomo spodbujali vedoželjnost, razvijanje domišljije,  

kritično vrednotenje  in  utrjevali  zavedanje,  da  vsi  udeleženi  pomembno   prispevamo   k 

boljšemu življenju v šolski in širši skupnosti. Spodbujali in uveljavljali bomo izvirne pobude in 

rešitve vseh udeleženih – učencev, staršev in učiteljev. 

Odgovornost 

Odgovornost se kaže na vseh področjih delovanja vseh deležnikov v šoli. Zavedamo se, da 

bomo razvijali odgovornost do sebe, do drugih in do okolja, v katerem živimo, tako, da bomo 

vsi deležniki šole prevzemali svoj del odgovornosti na področju učenja in poučevanja, delovali 

vzgojno preventivo za zaščito otrok in v skrbi za lastno zdravje ter poskrbeli za zdrav 

psihofizični razvoj naših učencev. Na šoli se vedemo odgovorno in se zavedamo, da s svojim 

zgledom implementiramo vedenjske navade in znanja prihodnosti. Sledimo načelom 

trajnostnega razvoja in vse deležnike opozarjamo na odgovorno ravnanje s šolskim in 

obšolskim okoljem. 
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Strpnost 

Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju skupnih ciljev. Na šoli vsi 

zaposleni spoštujemo različnost in raznolikost, učence in zaposlene učimo načinov in orodij, s 

katerimi se spoprijemajo v kulturni, socialni, ekonomski in osebnostni raznolikosti. V naši šoli 

verjamemo v konstruktivno reševanje problemov in si v konfliktnih situacijah pomagamo z 

različnimi oblikami mediacij. 

Spoštovanje 

Na šoli zagovarjamo spoštovanje do sebe, drugih in do lastnine. Vsak posameznik ima pravico 

biti spoštovan, hkrati pa mora spoštovati druge. 

Dobro počutje in varnost 

Na šoli spodbujamo medsebojno pomoč med učenci, učitelji, starši in vsemi zaposlenimi, ker 

se zavedamo, da z omogočanjem enakih možnosti zagotavljamo optimalne pogoje za učni in 

psihofizični razvoj učencev, optimalne delovne pogoje ter dobro počutje vseh deležnikov šole. 

Vrednoto dobrega počutja in varnosti zaposlenih, učencev in vseh drugih deležnikov 

postavljamo na pomembno mesto, saj se zavedamo, da je dobro počutje temeljni dejavnik 

uspešnega dela in delovanja v šoli. Zavzemamo se za optimalno zdravstveno in prometno 

varnost ter jo sooblikujemo z vsemi deležniki šole. 

 

Prednostne naloge za šolsko leto 2020/21 
 

Prednostna naloga OŠ Šmartno pod Šmarno goro je kakovostno opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela z uresničevanjem predmetnika in učnega načrta ter doseganje odličnosti 

učencev in optimalnih delovnih pogojev za vse zaposlene. 

DOLGOROČNI CILJI ŠOLE: 

 doseganje kakovostnega izobraževanja in raznovrsten nabor dodatnih znanj ter veščin, 

 spodbujanje razvoja profesionalnega, osebnega in kariernega razvoja zaposlenih, 

 spodbujati inovativnost, projektno in raziskovalno delo, 

 medpredmetno povezovanje znotraj učiteljskega zbora, 
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 doseganje optimalne delovne klime in delovnih pogojev, ki temeljijo na dobrem 

počutju v šoli, 

 vzgajati v duhu osnovnih vrednot šole in vrednote življenjsko osmisliti tudi izven šole, 

 poudarjati pomen pomembnosti jezikov in ponujati vsaj tri tuje jezike in rabo v 

konkretnih situacijah, 

 spodbujati smernice trajnostnega razvoja in družbeno odgovorne organizacije, ki se 

zaveda prednosti kulturne dediščine in jo zna osmisliti vsem deležnikom ter v tem vidi 

svojo dodano vrednost, 

 poglabljati in nadgrajevati oblike sodelovanja z vsemi deležniki šole, 

 pridobivati finančne vire za razširjene, dodatne in nadstandardne programe vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti ter za posodobitev opreme, 

 pridobiti finančna sredstva za investicije in obnovo šolskega prostora, 

 dosledno upoštevanje Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 

KRATKOROČNI CILJI: 

 posodobitev poslanstva šole, vizije in grafično oblikovanje vizije šole, 

 sprejemanje kulturne raznolikosti in zagotavljanje uspešnega všolanja preko povezav 

starega in novega okolja ob sodelovanju vseh deležnikov šole, 

 obogatitev osnovnega in nadstandardnega programa s ponudbo mednarodnih 

projektov in medpredmetnega povezovanja, 

 vzpostavljanje dobrih odnosov zaposlenih in zagotavljanje dobrega počutja vseh 

deležnikov, 

 intenzivnejše sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo in občino, 

 krepitev socialnih veščin z vpeljavo vrstniške mediacije. 

 

Prednostna področja za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in oblikovanje 

samoevalvacije 

Učenci: opravljanje domačih nalog, projektnih nalog in časovna razporeditev domačega učenja 
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Zaposleni: udeležba na tedenskih pedagoških sestankih, timskih sestankih, sejah aktiva, sejah 

oddelčnega učiteljskega zbora in redovalnih konferencah. Sprotna evalvacija dela in izdelava 

SWOT analize po aktivih. 

Starši: sodelovanje s šolo (govorilne ure, roditeljski in drugi sestanki, Svet staršev, Svet šole, 

proslave in prireditve), podpora pri uresničevanju Pravil šolskega reda in evalvacija dela v 

sodelovanju s šolo. 

 

Materialni pogoji 
 

Načrt  nakupov  osnovnih  sredstev, drobnega  inventarja, učil  in  učnih  pripomočkov  ter 

didaktičnega  materiala je  določen  s  finančnim načrtom  šole  za  tekoče  koledarsko  leto. 

Strokovni  aktivi  predlagajo  potrebe  po  nakupu.  Nabavljali  bomo  v  okviru  razpoložljivih 

sredstev. Sredstva se zagotavljajo iz državnega, mestnega proračuna in iz lastnih virov. 

Investicijsko-vzdrževalna  dela,   ki   jih   je   potrebno opraviti, bomo  uresničili  skladno   s 

finančnimi zmožnostmi. Ustanovitelj je obveščen o potrebnih vzdrževalnih delih na šoli: 

 ureditev smetarnikov ob zunanjem igrišču in prenova zunanjega igrišča, 

 obnova kuhinje in jedilnice, 

 obnova tlakov v kletnih prostorih, učilnici tehnike in menjava azbestnih talnih 

plošč, 

 celostna rešitev bivših hišniških prostorov, 

 menjava vrat in podbojev v 1. nadstropju ter vzpostavitev centralnega 

zaklepanja. 

 

Prostorski pogoji 
 

OŠ Šmartno pod Šmarno goro ima za svoje vzgojno-izobraževalno delo šolsko poslopje v izmeri 

5450 m², od tega 877 m² za pouk športne vzgoje. Zunanje površine za pouk športne vzgoje so 

v izmeri 1320 m², druge zunanje površine pa merijo 2168 m². V šolskem letu 2018/19 je bilo 

tako učencu namenjeno približno 18 m² prostora. Šolsko poslopje ima 25 učilnic, 10 kabinetov, 

zbornico, kuhinjo z jedilnico, veliko in malo telovadnico ter 3 vhode. Vhod za učence prvih 
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razredov je urejen in ima dostop za invalidne osebe. Vhod za učence od 2. do 9. razreda je 

urejen. Učitelji imajo ločen vhod na južni strani šole. Na šoli so tudi knjižnica, računalniška 

učilnica in 3 kabineti za individualni pouk, kabinet za delo ŠSS, knjižnica,  kuhinja  in  jedilnica. 

Vse učilnice so računalniško opremljene z internetno povezavo, v  učilnicah so table  IKT, video 

projektor in W-lan povezava.  
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ORGANIZACIJA ŠOLE 
 

Podatki o številu učencev 
 

Šolo v šolskem letu 2020/21 obiskuje 439 učencev, ki so vključeni v 18 oddelkov, 8 oddelkov 

OPB in 2 oddelka jutranjega varstva.  

ODDELEK SKUPAJ 

UČENCEV 

ŠOLANJE NA 

DOMU 

UČENCI S 

STATUSOM 

TUJCA 

NA NOVO 

VŠOLANI 

UČENCI 

       1. a 24    

       1. b 20    

       2. a 24    

2. b 24 1  2 

3. a 27  1 2 

3. b 27    

4. a 27   1 

4. b 28  1 2 

5. a 26    

5. b 27 1   

6. a 22  1  

6. b 23  2 1 

7. a 22   1 

7. b 21    

8. a 27  1  

8. b 28    

9. a 18    

9. b 24    

SKUPAJ: 439 učencev 

 

 

 



Letni delovni načrt OŠ Šmartno pod Šmarno goro 1. september 2020 
 

S t r a n  12 | 80 

 

Časovna organizacija dela 
 

Pouk 
 

URA TRAJANJE ODMOR 

predura 7.40–8.25   

1. ura 8.30–9.15 1. odmor 9.15–9.20 

2. ura 9.20–10.05 2. odmor – malica 10.05–10.25 

3. ura 10.25–11.10 3. odmor 11.10–11.15 

4. ura 11.15–12.00 4. odmor 12.00–12.05 

5. ura 12.05 –12.50 5. odmor 12.50–12.55 

6. ura 12.55 –13.40 6. odmor – kosilo 13.40–14.00 

7. ura 14.05–14.50 7. odmor 14.50–14.55 

8. ura 14.55–15.40   

 

Predmeti po predmetniku, izbirni predmeti, individualni pouk, dodatna strokovna pomoč in 

ure oddelčne skupnosti so vključeni v urnik. Dopolnilni, dodatni pouk, interesne dejavnosti in 

druge dejavnosti so organizirane pred ali po pouku. 

Jutranje varstvo  

Jutranje varstvo za učence 1.–3. razreda poteka od 6.30 dalje in traja do 8.25.  

Podaljšano bivanje 

URA DEJAVNOST 

12.00–12.50 priprave na kosilo* 

12.50–13.40 prostočasne sprostitvene dejavnosti 

13.40–14.30 samostojno učenje, opravljanje domačih nalog, popoldanska malica 

14.30–15.30 usmerjen prosti čas, interesne dejavnosti, urejanje učilnic 

DEŽURNO VARSTVO  

15.30–16.30 sprostitvene dejavnosti 

*Kosilo poteka glede na urnik ob različnih urah. 
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Uradne ure 
 

Za starše: 

Tajništvo:   ponedeljek–petek: 7.30–14.30 

    telefon: 01 511 06 18 

Ravnateljica:    ponedeljek in torek: 12.00–14.00 

    telefon: 01 511 06 17 

Pomočnica ravnateljice:  četrtek in petek: 12.00–14.30 

    torek: 7.30–8.30 

    telefon: 01 777 98 94 

Računovodstvo:   sreda: 9.00–12.00 

    telefon: 01 511 68 72 

Svetovalna služba:  ponedeljek: 11.15–12.00 

    telefon: 01 511 06 19 

Strokovni delavci:  mesečne in individualne tedenske govorilne ure 

 

Za učence: 

Ravnateljica:    ponedeljek–petek: 8.00–8.30 

Pomočnica ravnateljice: ponedeljek–petek:  8.00–8.30 

 

Za učitelje: 

Ravnateljica:   ponedeljek–petek: 13.00–13.45 

Pomočnica ravnateljice: ponedeljek–petek: 12.30–13.30 
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ORGANI ŠOLE 
Organi šole so: svet staršev, svet šole, ravnatelj in strokovni organi. 

Svet šole 
 

Člani sveta šole so izvoljeni in imenovani za štiri leta. Svet šole odloča z večino glasov vseh 

članov. Svet šole OŠ Šmartno pod Šmarno goro šteje 11 članov. Njegovi člani so: 

 3 predstavniki ustanovitelja Mestne občine Ljubljana: Primož Burgar – predsednik 

sveta šole, Polona Ovčak, Barbara Purkart, 

 3 predstavniki staršev: Blaž Bilban, Gregor Cedilnik, Boštjan Čampa, 

 5 predstavnikov šole: Andreja Dolenec, Urška Mihevc, Petra Podbevšek Žigman, Nataša 

Roblek in Bogdana Žigman. 

Redne seje sveta šole v šolskem letu 2020/21 
 

DATUM VSEBINA VABLJENI 

24. 9. 2020 

18.00 

Poročila o realizaciji LDN 2019/20 

Obravnava in potrditev LDN 

2020/21, obravnava in potrditev  

člani, ravnateljica 

18. 2. 2020 

18.00 

Obravnava in potrjevanje letnega 

Poslovnega poročila in Finančnega 

poročila za leto 2020, obravnava in 

potrjevanje Programa dela za leto 

2021, aktualne zadeve 

člani, ravnateljica, 

računovodkinja 

maj/junij 2021 Obravnava, načrtovanje dela za 

šol. l. 2021/22 

člani, ravnateljica 

Zapisnike sveta šole piše tajnica. Po potrebi med šolskim letom skličemo tudi 

korespondenčne seje. 
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Svet staršev 
 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši 

izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev opravlja naloge, določene s predpisi s 

področja vzgoje in izobraževanja, ustanovitvenim aktom šole in drugimi akti šole, predvsem 

pa:  

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 

šolskega reda ter poda mnenje o LDN, 

 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 obravnava druge pobude, predloge, pritožbe in vprašanja staršev v zvezi z delovanjem, 

 voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole, 

 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno 

okolje,  

 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

 imenuje upravni odbor šolskega sklada, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

Svet staršev šole se lahko poveže tudi v lokalne oziroma regionalne aktive sveta staršev. 

Predstavniki staršev v Svetu staršev OŠ Šmartno pod Šmarno goro v šolskem letu 2020/2021: 

ODDELEK ČLAN SVETA STARŠEV 

1. a Neža Močnik 

1. b Gregor Torkar 

2. a Rebeka Jeras 

2. b Brigita Zorec 

3. a  Januša Gostenčnik 

3. b Jerca Vesel 

4. a Urša Jeraša 



Letni delovni načrt OŠ Šmartno pod Šmarno goro 1. september 2020 
 

S t r a n  16 | 80 

 

4. b Nina Kuščer Cankar 

5. a Boštjan Čampa 

5. b Ana Šircelj 

6. a Ruda Linke 

6. b Gregor Cedilnik 

7. a Urška Grahek Jurančič 

7. b Urška Novak 

8. a Dejan Buhovac 

8. b Maja Ješe 

9. a  Nina Makuc 

9. b Helena Lesar 

 

Redne seje sveta staršev 
 

DATUM VSEBINA VABLJENI 

21. 9. 2020 

17.30 

konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 

2020/21, volitve predsednika, pregled Poročila o 

realizaciji LDN 2019/20, pregled LDN 2020/21, 

aktualne zadeve 

predstavniki staršev, 

ravnateljica, pomočnica 

ravnateljice, svetovalna delavka 

in zapisnikar 

15. 2. 2021 

17.30 

obravnava letnega Poslovnega poročila in 

Finančnega poročila za leto 2020, obravnava 

Programa dela 2021, predstavitev evalvacije VIZ 

dela ob polovici šolskega leta in rezultati anket 

predstavniki staršev, 

ravnateljica, pomočnica 

ravnateljice, predstavniki 

strokovnih aktivov, 

organizatorka prehrane, 

svetovalna delavka in zapisnikar 

24. 5. 2021 

17.30 

potrjevanje delovnih zvezkov za šolsko leto 

2021/22,  

potrjevanje nadstandardnega programa za šolsko 

leto 2021/22,  

evalvacija skupnega dela in aktualne zadeve 

predstavniki staršev, 

ravnateljica, pomočnica 

ravnateljice, predstavniki 

strokovnih aktivov, 

organizatorka prehrane, 

svetovalna delavka in zapisnikar 
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Ravnateljica 
 

Pedagoška vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica. Pristojnosti ravnateljice so: 

 organizira, načrtuje in vodi delo šole,  

 pripravlja program razvoja šole, 

 pripravlja predlog LDN in je odgovorna za njegovo izvedbo,  

 odgovorna je za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 

 vodi delo učiteljskega zbora,  

 oblikuje predlog nadstandardnih programov,  

 spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,  

 organizira mentorstvo za pripravnike,  

 prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo 

delo in jim svetuje,  

 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,  

 odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,  

 spremlja delo svetovalne službe,  

 skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja),  

 obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,  

 spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,  

 odloča o vzgojnih ukrepih,  

 zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,  

 zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela,  

 določa sistemizacijo delovnih mest,  

 odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,  

 skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,  

 je odgovorna za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 

letnega poročila o samoevalvaciji šole in 

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  
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Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v 

času odsotnosti pooblasti pomočnico ravnateljice. Pomočnica ravnateljice je Marija Pintar. 

Pomočnica ravnateljice  pomaga  ravnateljici pri  opravljanju  pedagoških  nalog,  poučuje  v 

razredu ali v podaljšanem bivanju.  Opravlja naloge,  za  katere jo  pisno  pooblasti  ravnateljica, 

ter jo nadomešča v času njene odsotnosti (50. člen ZOFVI). 

 

Strokovni organi šole 
 

Učiteljski zbor 
 

Učiteljski zbor, ki ga sestavljajo učitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, ravnateljica in 

pomočnica  ravnateljice,  se  bo  sestajal  na  konferencah,  rednih  pedagoških  in  delovnih 

konferencah, tedenskih jutranjih sestankih in izobraževanjih. Po potrebi se bo učiteljski zbor  

posameznih  oddelkov  sestal  tudi  večkrat.  Ob  koncu  ocenjevalnih  obdobij  bosta izvedeni 

ocenjevalni konferenci, in sicer ločeno za razredno in predmetno stopnjo. Učiteljski  zbor  

obravnava  in  odloča  o  strokovnih  vprašanjih,  povezanih  z  vzgojno-izobraževalnim delom, 

daje mnenje o LDN, Vzgojnem načrtu šole, predlaga  uvedbo  nadstandardnih  in  drugih  

programov  in  dejavnosti,  odloča  o  vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z 

zakonom. 

Programski učiteljski zbor 
 

Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in 

drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski 

učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj. 

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter 

druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola. 

Oddelčni učiteljski zbor 
 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo 

v posameznem oddelku. 
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Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje 

program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih 

ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Razrednik 
 

Ravnateljica z razporeditvijo določi razrednike oddelkov za tekoče šolsko leto in jih seznani z 

njihovimi nalogami, ki so: 

 sestava vzgojnega načrta oddelka, 

 tematski načrt razrednih ur, 

 analiza učne in vzgojne problematike, 

 skrb za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, 

 sodelovanje s starši, 

 zbiranje in urejanje podatkov o učencih in skrb za predpisano dokumentacijo, 

 sodelovanje s šolsko svetovalno službo, 

 predlaganje nadarjenih učencev, 

 priprava individualiziranih programov za učence z učnimi težavami in učence s 

posebnimi potrebami, 

 uvodni in evalvacijski sestanek s starši učencev z učnimi težavami in učencev s 

posebnimi potrebami, 

 poročilo o učencih z učnimi težavami  in učencev s posebnimi potrebami po zaključku 

1. in 2. ocenjevalnega obdobja, 

 odločanje o morebitnih ukrepih in vodenje potrebne dokumentacije, 

 udeležba na dnevih dejavnosti in taborih, 

 opravljanje drugih del in nalog, ki so v njegovi pristojnosti. 

Strokovni aktivi 
 

Strokovni   aktivi   delajo   v   okviru   svojih   letnih   programov.   Vodje   aktivov   vodijo 

dokumentacijo dela, vabila in zapisnike predložijo tudi vodstvu šole. Strokovni aktiv je 

pristojen (samostojen in odgovoren ravnateljici) za vprašanja, povezana s posameznim 

predmetom ali predmetnim področjem, je kolektivni strokovni organ. Naloge in pristojnosti 

strokovnega aktiva določa 64. člen  Zakona  o  organizaciji  in  financiranja  vzgoje in 
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izobraževanja. Strokovni  aktiv  šole  obravnava  problematiko  predmeta  oziroma 

predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za 

izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja 

druge strokovne naloge, določene z LDN. Strokovni aktiv je mesto: 

 skupnega učenja njegovih članov, 

 izmenjave izkušenj, 

 razvijanja novih idej, 

 delitve dela, pri katerih vsak posameznik prispeva in prejema najboljše, 

 evalvacije skupno zastavljenih ciljev. 

Razporeditev strokovnih aktivov 2020/21 

 

STROKOVNI AKTIV VODJA 

1. triada Eva Zavrl 

4. in 5. razred Doroteja Bokavšek 

OPB Mina Marinčič 

družboslovni Anita Novak Smolič 

naravoslovni Katarina Španić 

jezikoslovni Ester Beguš 

športni Simona Turk 

šolska svetovalna služba Matejka Goričanec 

aktiv izvajalcev DSP Ana Korenčan 

 

Aktivi se sestajajo enkrat mesečno oz. po potrebi. Vodja odda zapisnik sestanka aktiva 

ravnateljici. Ravnateljica vsaj dvakrat v šolskem letu skliče sestanek razširjenega aktiva z 

namenom informiranja, usklajevanja, načrtovanja in analize. 

Termini srečanj razširjenih aktivov v šolskem letu 2020/21: 

1. srečanje: planiranje šolskega leta 25. 8. 2020 

2. srečanje: evalvacija dela in načrtovanje 25. 5. 2021 
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SVETOVALNA SLUŽBA 
Svetovalna služba na šoli sodeluje in nudi pomoč pedagoškim delavcem, staršem in učencem 

pri premagovanju vzgojno-izobraževalnih težav. 

Delo šolske svetovalne službe v šolskem letu 2020/21 
Šolska svetovalna služba izvaja naslednje naloge: 

 izvedba programa poklicne orientacije v 8. in 9. razredih ter pomoč učencem 9. 

razredov pri vpisu na srednjo šolo, 

 evidentiranje in identifikacija ter izvedba programa za nadarjene učence, 

 priprava in izvedba strokovnih izobraževanj za pedagoške delavce šole, 

 načrtovanje in organizacija preventivnih predavanj za pedagoške delavce, starše in 

učence, 

 preverjanje pripravljenosti na vstop v šolo in izvedba vpisa bodočih prvošolcev, 

 koordinacija postopkov pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami in učencev z 

učnimi težavami ter nudenje dodatne strokovne pomoči, 

 izvedba preizkusa tekočnosti branja za učence 2.–4. razreda, diagnostičnega nareka za 

učence 3. razreda in poglobljena diagnostika učnih in drugih težav učencev, 

 priprava diagnostičnih in drugih uradnih poročil, 

 skrb za strokovno izpopolnjevanje z udeležbo na različnih predavanjih, usposabljanjih 

in izobraževanjih, 

 vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju, 

 sodelovanje pri prenovi pravil šolskega reda, 

 koordinacija vpisov in izpisov učencev, 

 organizacija in izvedba NPZ v 6. in 9. razredih, 

 sodelovanje z Zdravstvenim domom Šentvid v sklopu preventivnih zdravniških 

pregledov in izvedbe zdravstvene vzgoje, 

 sodelovanje z zunanjimi ustanovami pri obravnavi učencev s težjo učno-vzgojno 

problematiko, 

 vodenje in urejanje dokumentacije, 

 sodelovanje pri organizaciji šolskih prireditev, proslav in drugih dogodkov, 

 spremstvo učencev na dnevih dejavnosti in šolskih izletih, 

 priprava učencev na šolsko in državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 
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 mentorstvo učencem v šolski skupnosti, 

 koordinacija šolskega prevoza. 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Šolska knjižnica OŠ Šmartno pod Šmarno goro je namenjena knjižnični vzgoji, izposojanju 

knjižničnega gradiva, branju revij in knjig, iskanju informacij za šolsko delo, samostojnemu 

učenju in izvajanju interesnih dejavnosti, povezanih z branjem. 

Urnik knjižnice 
 

ponedeljek 8.30–9.30 in 12.30–14.00 

torek 7.30–8.30 in 12.30–14.30 

sreda 7.30–9.00 in 13.00–14.30 

četrtek 7.30–8.30 in 12.30–14.30 

petek 8.30–9.30 in 12.00–14.00 

 

Delo šolske knjižnice v šolskem letu 2020/21 
 

Interno bibliotekarsko delo: priprava letnega delovnega načrta za delo v šolski knjižnici in 

analiza dela ob zaključku šolskega leta, vpis novih članov in izdelava izkaznic, nabava 

knjižničnega gradiva, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega dela, vodenje inventure, 

vodenje statistike, evidenca periodike, odpis knjižničnega gradiva in vpis starega gradiva v 

sistem COBISS. 

Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji: individualno svetovanje članom, pomoč članom 

pri iskanju informacij za šolsko delo, pomoč članom pri iskanju literature za šolsko ali 

prostočasno rabo, knjižnična vzgoja, seznanjanje s knjižničnimi novostmi, informiranje o 

aktualnih literarnih dogodkih in avtorjih knjig, spodbujanje učencev k branju in reševanju 

knjižnih ugank. 

Bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami učencev: pedagoške ure z oddelki in priprava na 

ure knjižnično informacijskih znanj, sodelovanje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo za 

učence 7. razreda, sodelovanje v projektu Ljubljana bere za učence 4. razreda, reševanje Mega 

kviza z učenci 6.–9. razreda in priprava spletne učilnice za primer dela na daljavo. 
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Strokovno sodelovanje z delavci šole: posvet o nakupu novih knjig, posvet o nakupu učbenikov 

in delovnih zvezkov, sodelovanje na pedagoških sestankih in konferencah, informiranje o 

aktualni strokovni literaturi, sodelovanje pri pripravi bralne značke, pri izvedbi literarnih 

natečajev in bralnih tekmovanj, posvet o nabavi knjižnih nagrad za uspešne učence, priprava 

seznama delovnih zvezkov in ostalih gradiv po razredih, sodelovanje z računovodstvom, 

sodelovanje z vodstvom šole, vodenje učbeniškega sklada. 

Strokovno izpopolnjevanje in permanentno izobraževanje v šoli in drugih institucijah: 

udeležba na študijskih srečanjih knjižnične dejavnosti v osnovni šoli, na srečanjih mladinskih 

knjižničarjev v Knjižnici Otona Župančiča in udeležba na predstavitvah knjižnih novosti za 

šolske knjižničarje, obisk knjižnih sejmov in razstav, udeležba na seminarjih in posvetovanjih v 

izvedbi ZRSŠ, NUK, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Društva šolskih knjižničarjev, 

Filozofske fakultete in drugih izvajalcev. 

Druge naloge knjižnice: pridobivanje donatorjev za knjižno uganko in za dopolnjevanje 

knjižničnega fonda, sodelovanje z drugimi knjižnicami, založbami in knjigarnami, priprava 

priporočilnih seznamov za bralno značko in upravljanje učbeniškega sklada. 

Učbeniški sklad 
 

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov si lahko učenci brezplačno izposodijo 

učbenike, učenci 1., 2. in 3. razreda pa brezplačno prejmejo tudi delovne zvezke. Razdeljevanje 

učbenikov in delovnih zvezkov poteka prvi teden pouka v novem šolskem letu. O terminu 

razdeljevanja učence obvestijo razredniki. Učbeniki, ki si jih učenci izposodijo preko 

učbeniškega sklada, so namenjeni učencem več generacij, zato je potrebno z njimi ravnati 

skrbno in upoštevati priporočila o ravnanju z učbeniki. Ob koncu šolskega leta se morajo 

učbeniki vrniti v skladu z dogovorjenimi roki za vračilo. Če bodo učenci na dan vračila 

učbenikov odsotni, morajo učbenike vrniti v šolsko knjižnico pred odsotnostjo. Seznam 

vračanja učbenikov je junija tekočega šolskega leta objavljen na šolski oglasni deski in šolski 

spletni strani. Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če ob koncu šolskega leta vrne 

poškodovan ali uničen učbenik oziroma v primeru, da ga ne vrne. 
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ŠOLSKI SKLAD ČEBELICA 
 

Šolski  sklad je  ustanovljen z  namenom,  da  se  dodatno  zbirajo  sredstva  za  razširjeni 

program  oziroma  za  pomoč  učencem.  Pravila  poslovanja  šolskega  sklada  so  zajeta  v 

Pravilniku  šolskega  sklada,  ki  je  objavljen  na šolski  spletni  strani.  Člani  šolskega  sklada 

pripravijo  program  s programom  pridobivanja  in  porabe  sredstev  do  konca  meseca  

oktobra 2020. 

 

DELAVCI ŠOLE 
Na šoli je v šolskem letu 2020/21 zaposlenih 63 delavcev. 

Število delovnih mest za opravljanje dejavnosti je določeno s Pravilnikom o normativih in 

standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/2007, 65/2008). Soglasje k 

usklajeni sistemizaciji daje MIZŠ za vsako šolsko leto posebej. Določi se število učiteljev 

razrednega  in  predmetnega  pouka,  število  učiteljev  v  OPB,  število  drugih  strokovnih  ter 

tehnično-administrativnih delavcev. Iz občinskega proračuna (po sklepu občinskega sveta) se 

financirajo delo drugega učitelja v prvem razredu in deleži, ki jih ne moremo pokriti iz sredstev 

MIZŠ.  Iz  lastnih  sredstev  se delno ali v celoti financirajo:  delavci  v  kuhinji, knjigovodja in 

organizator šolske prehrane. Dokončno sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2019/20 bo 

predvidoma potrdilo MIZŠ v mesecu novembru. 

STROKOVNI DELAVCI ADMINISTRACIJA TEHNIČNA SLUŽBA STALNI SPREMLJEVALCI 

46 3 12 2 

 

VODSTVO 

ravnateljica Irena Babnik 

pomočnica ravnateljice Marija Pintar 
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ŠOLSKA SVETOVALNA IN STROKOVNA SLUŽBA 

svetovalni delavki Matejka Goričanec in Ana Korenčan 

knjižničarka Sergeja Kovše 

organizatorka šolske prehrane Ines Colarič 

računalničarka – org. inform. dejavnosti Marija Pintar 

 

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA 

poslovna sekretarka Marija Mali 

administratorka Bogdana Žigman 

računovodkinja Tanja Ploj  

 

spremljevalka UPP Laura Grebenc 

spremljevalka UPP Aldijana Pejićić 

 

TEHNIČNA SLUŽBA 

hišnik Gregor Dolenec 

kuhar Janez Zajc 

kuhar Mišo Tica 

kuharica Mojca Trlep 

kuhinjska pomočnica Sanela Ćejvanović 

kuhinjska pomočnica, čistilka Emilija Nered 

čistilka Jela Babić 

čistilka Karolina Blažič 

čistilka Tončka Jelovšek 

čistilka Fazile Kurtović 

čistilka Senada Šabić 

čistilka Štefka Tome 
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Deleži zaposlitve na posameznih delovnih mestih se lahko med letom spreminjajo,  kar je 

odvisno od spremembe sistemizacije oz. prerazporeditve. Tedenska obveznost se lahko zaradi 

organizacije dela spremeni v zakonsko določenih mejah. Bolniško odsotnost je treba  sporočiti 

tajnici šole do 7.30 za tekoči dan. V njeni odsotnosti se odsotnost sporoči pomočnici 

ravnateljice. Strokovni delavci prihajajo v šolo petnajst minut pred začetkom vzgojno-

izobraževalnega dela in so do pričetka pouka v učilnici, kjer bodo izvajali pouk. 

UČITELJSKI ZBOR, ODDELKI SKUPINE 
V šolskem letu 2020/21 je zaposlenih 43 učiteljev, od tega 18 učiteljev razrednikov. 

Učitelji razredniki 2020/2021 
 

ODDELEK RAZREDNIK NADOMESTNI 

RAZREDNIK 

UČILNICA 

1. a Mira Sovinc Romana Osredkar 11 

1. b Darja Sodnik Manuela Medič 9 

2. a  Petra Podbevšek Žigman Marjana Smrkolj 7 

2. b Tanja Režek Tatjana Globočnik 6 

3. a Urška Mihevc Mina Marinčič 5 

3. b Jenny Kelner Eva Zavrl 4 

4. a Doroteja Bokavšek Urška Šilc 2 

4. b Alenka Degen Maja Komjanc 3 

5. a Nataša Roblek Katarina Oblak Vidic 17 

5. b Nataša Jeras Suzana Grahovac Flajs 16 

6. a Andreja Dolenec Larisa Stražiščar Rogelj 56 

6. b Snežana Bela Andreja Rudaš 25 

7. a Polona Petrica Ponikvar Maksimiljan Košir 58 

7. b Maja Haclar Anžin Katarina Španić 21 

8. a Barbara Vampelj Anita Novak Smolič 27 

8. b Ester Beguš Irena Draganjec 28 

9. a Samo Petrič Borut Setničar 13 

9. b Urška Knez Simona Turk 26 
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Ostali učitelji 
 

UČITELJ RAZPOREDITEV 

Romana Osredkar 2. učiteljica v 1. a in OPB 

Eva Zavrl 2. učiteljica v 1. b in OPB  

Irena Draganjec slovenščina 

Suzana Grahovac Flajs DSP – socialna pedagoginja 

Renata Kern likovna umetnost 

Ana Korenčan DSP - pedagoginja 

Mina Marinčič šport, JV, OPB 

Bojana Novak matematika 

Anita Novak Smolič glasbena umetnost, MPZ, OPZ 

Katarina Oblak Vidic slovenščina, OPB 

Andreja Rudaš zgodovina 

Borut Setničar tehnika 

Urška Šilc DSP – specialna pedagoginja 

Nataša Šircelj matematika 

Katarina Španić matematika 

Simona Turk šport 

Tatjana Globočnik OPB 

Maksimiljan Košir OPB, zgodovina 

Manuela Medič OPB, DSP 

Marjana Smrkolj OPB 

Larisa Stražiščar Rogelj OPB, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane 

Admira Ćosić nemščina 

Maja Komjanc OPB in slovenščina  
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Organizacija v podaljšanem bivanju 
 

Podaljšano bivanje se prične po zaključenem pouku in traja  do 15.30.  V tem času potekajo 

sprostitvene dejavnosti, kosilo, ustvarjalno preživljanje prostega časa, pisanje domačih nalog 

interesne dejavnosti in usmerjen prosti čas. Od 15.30 do 16.30 je organizirano dežurno 

varstvo. 

ODDELEK VODJA ODDELKA OPB UČILNICA RAZREDI 

I. Larisa Stražiščar Rogelj 11 1. a, 1. b 

II. Manuela Medič 9 1. b, 2. a 

III. Marjana Smrkolj 7 2. a, 2. b 

IV. Tatjana Globočnik 5 2. b, 3. a 

V. Mina Marinčič 4 3. a,  3. b 

VI. Maksimiljan Košir 6 4. a, 4. b 

VII. Maja Komjanc 2 4. b, 5. a 

VIII. Katarina Oblak Vidic 16 5. a, 5. b 

 

V  času  neobveznih  izbirnih  predmetov  se  učenci  4., 5. in 6. razreda  združijo  v  enega  ali  

dva oddelka, odvisno od števila učencev pri posameznih neobveznih izbirnih predmetih. 

Oddelki  podaljšanega  bivanja  so  oblikovani  glede  na  število  prijavljenih  učencev in glede 

na normative, ki jih predpisuje Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 

osnovne šole (Uradni List RS, št. 54/19).  Oddelki  se praviloma združujejo od 14.30 dalje.  

Jutranje varstvo 
 

Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvih razredov in učencem od drugega do tretjega 

razreda. Prične se ob 6.30 in traja do 8.25. Jutranje varstvo lahko obiskujejo le predhodno 

prijavljeni učenci in poteka v učilnici 9 oz. 11. Učenci od 1.–3. razreda, ki so vpisani v jutranje 

varstvo, morajo do 7.25 vstopati v šolo skozi vhod za prvošolce. Jutranje varstvo za učence 2. 

in 3. razreda poteka od 7.25 v učilnici 7 in vanjo se vključijo učenci, ki vstopajo od 7. 25 skozi 

glavni vhod šole. Učenci vozači od 2.–9. razreda, ki v šolo pridejo pred pričetkom pouka in niso 

vpisani v jutranje varstvo, lahko čakajo na pouk v jedilnici šole, kjer je za njih urejeno jutranje 

varstvo vozačev. Ti učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod, ki se odpre vsak dan ob 7.25. 
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RAZRED DAN UČITELJ UČILNICA 

1.–3. razred, skupina 1 

6.30–8.25 

ponedeljek 

torek 

sreda 

četrtek 

petek 

Romana Osredkar 

Andreja Dolenec 

Eva Zavrl 

Jenny A. Kelner 

Urška Mihevc 

11 

2. + 3. razred, skupina 2 

7.30–8.25 

ponedeljek 

torek 

sreda 

četrtek 

petek 

Eva Zavrl 

Tanja Režek 

Snežana Bela 

Snežana Bela 

Tanja Režek 

7 

 

Jutranje varstvo vozačev za učence vozače od 2. do 9. razreda  

Poteka v jedilnici šole od 7.25 do 8.25  v prisotnosti dežurnih učiteljev. 

Razpored dežurnih učiteljev: 

DAN UČITELJ 

ponedeljek Laura Grebenc, Aldijana Pejićić 

torek Suzana Grahovac Flajs, Ana Korenčan 

sreda Nataša Jeras, Mira Sovinc 

četrtek Nataša Šircelj, Simona Turk 

petek Nataša Roblek, Maja Komjanc 
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Načrt dela učiteljskega zbora 
 

Razpored pedagoških konferenc, sestankov oddelčnih učiteljskih zborov ali strokovnih aktivov 

Pedagoške konference, sestanki oddelčnih učiteljskih zborov ali strokovnih aktivov potekajo 

izmenično vsak ponedeljek od 7.30 do 8.15. 

Razpored konferenc: 

2. in 9. 11 2020 1. problemska konferenca 

26. 1. 2021 za 1.– 5. razred 

27. 1. 2021 za 6.– 9. razred 

1. redovalna konferenca 

22. 3. in 29. 3. 2021 2. problemska konferenca 

9. 6. 2021  2. redovalna konferenca za 9.razred 

16. 6. 2021 za 1.–4. razred 

17. 6. 2021 za 5.–8. razred 

2. redovalna konferenca za 1.–8. razred 

1. 7. 2021 zaključna konferenca 

24. 8. 2021 uvodna konferenca 

 

Razpored obveznega izobraževanja učiteljev 
 

DATUM IZOBRAŽEVANJE IZVAJALEC ŠT. 

UR 

september 2020 Izobraževanje na daljavo – pridobivanje 

povratnih informacij in evalvacija 

ZRSŠ 8 

oktober – 

december 2020 

Ustvarjanje učnih okolij – sooblikovanje 

razvojnega načrta šole 

Projektni tim OŠ Šmartno 

pod Šmarno goro 

4 

24. 11. 2020 Radosti in pasti nove tehnologije Miha Kramli 2 

december 2020 Komunikacija ZPM 2 

februar 2021 Učitelji učiteljem: predstavitev izobraževanj 

Učitelji učiteljem: primeri dobrih praks 

Učitelji OŠ Šmartno pod 

Šmarno goro 

4 

avgust 2021 Predmetne študijske skupine ZRSŠ 6 
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OBVEZNI PROGRAM ŠOLE 
Šolsko leto se prične 1. septembra 2020 in konča 31. avgusta 2021. Pouk se v šolskem letu 

2020/21 začne 1. 9. 2020 in konča 24. 6. 2021.  

Šolski koledar 
Ocenjevalni obdobji 

 1. ocenjevalno obdobje:   1. 9. 2020–29. 1.2021 

 2. ocenjevalno obdobje:  30. 1. 2021–15. 6. 2021 (9. razred) 

30. 1.  2021–24. 6. 2021 (1.–8. razred) 

Predmetni in popravni izpiti 

 učenci 9. razreda (1. rok):  16. 6. 2021–30. 6. 2021 

 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok): 28. 6. 2021–9. 7. 2021 

 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok):  18. 8. 2021–31. 8. 2021 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

 učenci 9. razreda (1. rok):  3. 5. 2021–15. 6. 2021 

 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok): 3. 5. 2021–24. 6. 2021 

 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok): 18. 8. 2021–31. 8. 2021 

Nacionalni preizkus znanja (NPZ) 

 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred:   4. 5. 2021 

 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred:   6. 5. 2021 

 NPZ iz tretjega predmeta – biologija za 9. razred: 10. 5. 2021 

 NPZ iz tujega jezika za 6. razred:   10. 5. 2021 

Počitnice 

 jesenske počitnice:   26. 10. 2020–1. 11. 2020 

 božično-novoletne počitnice: 25. 12. 2020–2. 1. 2021 

 zimske počitnice:   22. 2. 2021–26. 2. 2021 

 prvomajske počitnice:  27. 4. 2021–2. 5. 2021 

 poletne počitnice:    28. 6. 2021–31.8.2021 
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Prazniki in pouka prosti dnevi 

 dan reformacije:   31. 10. 2020 

 dan spomina na mrtve:  1. 11. 2020 

 pouka prost dan:   24. 12. 2020 (menjava za delovno soboto, 17. 4. 

2021) 

 božič:     25. 12. 2020 

 dan samostojnosti in enotnosti: 26. 12. 2020 

 novo leto:    1. 1.–2. 1. 2021 

 Prešernov dan:   8. 2. 2021 

 velikonočni ponedeljek:  5. 4. 2021 

 pouka prost dan:   26. 4. 2021 

 dan upora proti okupatorju:  27. 4. 2021 

 praznik dela:    1. 5.–2. 5. 2021 

 dan državnosti:   25. 6. 2021 

 

Delovna sobota 

 Pomladni vrtiljak   17. 4. 2021 (nadomeščanje pouka prostega dne, 

24. 12. 2020) 

 

Predmetnik osnovne šole 
 

 ŠTEVILO UR/TEDEN 

PREDMET/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

slovenščina SLJ  6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

matematika MAT  4 4 5 5 4 4 4 4 4 

tuji jezik 1 TJA   2 2 2 3 4 4 3 3 

likovna umetnost LUM  2 2 2 2 2 1 1 1 1 

glasbena umetnost GUM  2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

družba DRU     2 3     
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geografija GEO       1 2 1,5 2 

zgodovina ZGO       1 2 2 2 

domovinska in državljanska  

kultura in etika DKE  
      1 1  

spoznavanje okolja SPO  3 3 3       

fizika FIZ         2 2 

kemija KEM         2 2 

biologija BIO         1,5 2 

naravoslovje NAR       2 3   

naravoslovje in tehnika NIT     3 3     

tehnika in tehnologija TIT       2 1 1  

gospodinjstvo GOS      1 1,5    

šport ŠPO  3 3 3 3 3 3 2 2 2 

izbirni predmet        2/3 2/3 2/3 

neobvezni izbirni predmet  2   1/2 1/2 1/2 2 2 2 

oddelčna skupnost     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

dop., dod. pouk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

interesna dejavnost  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ind. in skupinska pomoč   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

št. predmetov  6−7 7 6 8−9 9−10 11 13−15 15−17 13−15 

št. ur/teden  20−22 23 24 24−26 26−28 26 29,5−30,5 30−31 31−32 

št. tednov pouka  35 35 35 35 35 35 35 35 32 

kulturni dnevi  4 4 4 3 3 3 3 3 3 

naravoslovni dnevi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

športni dnevi  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

tehniški dnevi  3 3 3 4 4 4 4 4 4 
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Obvezni program 
 

Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. 

Obvezni predmeti  
 

Za vse učence bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali pouk iz naslednjih obveznih predmetov: 

slovenščine, tujega jezika, zgodovine, družbe, geografije, domovinske in državljanske kulture 

in etike, matematike, naravoslovja, spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike, kemije, 

biologije, fizike, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, športa, tehnike in tehnologije ter 

gospodinjstva. 

Izbirni predmeti 

Obvezne  izbirne  predmete učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole. 

Namenjeni  so  pridobivanju,  poglabljanju  in  nadgradnji  znanja  z  določenega  področja, 

pridobivanju  izkušenj,  povezovanju  teorije  in  prakse,  pridobivanju  uporabnega  znanja  ter 

odkrivanju interesov za poklice. Obvezni izbirni predmeti se izvajajo v tretji triadi. Učenec 

izbere dve uri izmed predmetov (lahko tudi tri ure), ki so lahko iz leta v leto različni. Vsem  

obveznim  izbirnim  predmetom  je  namenjena  ena  ura  na  teden,  izjema  je  tuji  jezik,  ki 

obsega dve uri tedensko. Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je 

oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov. Na njegovo željo še vedno lahko obiskuje 

obvezni izbirni predmet. 

Seznam izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/21 

PREDMET OZNAKA 7. razred 8. razred 9. razred 

ansambelska igra ANI X X X 

francoščina I FI1 X   

francoščina II FI2  X  

gledališki klub GKL X X X 

izbrani šport Odbojka IŠP   X 

multimedija MME  X  

nemščina I NI1 X   

nemščina II NI2  X  
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nemščina III NI3   X 

obdelava gradiv - Kovine OGK   X 

obdelava gradiv - Les OGL X   

obdelava gradiv – Umetne snovi OGU  X  

računalniška omrežja ROM   X 

sodobna priprava hrane SPH X   

sonce, luna, zemlja SLZ X   

šolsko novinarstvo ŠNO X X X 

šport za sprostitev ŠSP X   

šport za zdravje ŠZZ  X  

zvezde in vesolje    X 

 

Ure oddelčne skupnosti 
 

 Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z 

delom in življenjem učencev.  

Dnevi dejavnosti 
 

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. V okviru dni dejavnosti se vsebine 

predmetov medsebojno povezujejo. Nekateri dnevi dejavnosti bodo v šolskem letu 2020/21 

izvedeni v šoli v naravi ali v okviru nadstandardnih taborov. 

 

Razširjeni program 
 

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, 

interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci 

vključujejo prostovoljno. Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v 

naravi. Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno 

tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v 

tem času organizira primerljive dejavnosti. (39. a člen Zakona o osnovno šoli). 
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Dodatni in dopolnilni pouk 
 

Dodatni  pouk  je  namenjen  utrjevanju  in  razširjanju  vsebin  posameznega  področja  ali 

predmeta. Dodatni pouk vodijo učitelji. Učenci rešujejo zahtevnejše naloge in pripravljajo 

različne seminarske naloge. V okviru dodatnega pouka potekajo tudi priprave na posamezna 

predmetna tekmovanja.  

Dopolnilni pouk izvajajo učitelji po posebnem razporedu, največkrat pa tisti učitelji, ki tudi 

sicer poučujejo učenca pri rednem pouku. Oblike izvajanja so različne: od klasične v oddelku 

z intenzivno razlago in utrjevanjem do posvetovalne oblike, kjer učenec  seznani učitelja z 

rezultati svojega dela in z morebitnim nerazumevanjem snovi. Učitelj učenca usmeri k bistvu 

posamezne naloge in ga nato spodbudi k samostojnemu delu. Za učence tujce šola organizira 

še dodatno pomoč pri zgodnjem učenju slovenščine. 

 

Interesne dejavnosti 
 

Za razvijanje različnih interesov učencev na šoli organiziramo in izvajamo interesne 

dejavnosti, ki jih določimo z LDN.  

Seznam interesnih dejavnosti v šolskem letu 2020/21 

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC PROSTOR TERMIN 

Socialne igre 1. Larisa Stražiščar Rogelj U9/U11 sreda, 12.55–13.40 

sreda, 14.00–14.45 

Naša mala knjižnica 1. Eva Zavrl U9 torek, 7.40–8.25 

Mlajši otroški pevski zbor 1.–2. Anita Novak Smolič U13 ponedeljek, 12.05–12.50 

Nemške urice 2.–3. Admira Ćosić U21 ponedeljek, 14.00–14.45 

Dramski krožek 

 

2.–4. Tanja Režek 

Petra Podbevšek Žigman 

U6 sreda, 7.40–8.25 

Šolski vrt 3. Urška Mihevc U5 četrtek, 7.40–8.25 
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Igre za prosti čas 3.–4. Mina Marinčič MT torek, 13.45–14.30 

Starejši otroški zbor 3.–5. Anita Novak Smolič U13 sreda, 7.40–8.25 

Kvačkanje 3.–5. Romana Osredkar U8 petek, 7.40–8.25 

Ustvarjalne delavnice 3.–5. Snežana Bela U48 po dogovoru 

Planinski krožek 3.–6. Doroteja Bokavšek U3 po dogovoru 

Nemščina 4.–5. Admira Ćosić U21 četrtek, 14.40–15.25 

Francoske delavnice 4.–6. Ester Beguš U28 po dogovoru 

Hočem znati več 4.–5. Doroteja Bokavšek, 

Alenka Degen, Nataša 

Jeras, Nataša Roblek 

U16 petek, 7.40–8.25 

Mladinski pevski zbor 5.– 9. Anita Novak Smolič U13 ponedeljek in sreda, 

12.55–14.45 

Likovni krožek 6.–9. Renata Kern U48 po dogovoru 

Šolska reprezentanca 6.–9. Samo Petrič VT po dogovoru 

Športne delavnice 6.–9. Simona Turk VT torek, 7.40–8.25 

Naravoslovni krožek   6.–7. Andreja Dolenec U56 četrtek, 12.55–13.40 

Priprava na matematična 

tekmovanja 

6.–7. Katarina Španić U33 torek, 7.40–8.25 

Gledališki krožek 7.–9. Barbara Vampelj U27 ponedeljek, 12.55–13.40 

Inštrumentalna skupina 7.–9. Anita Novak Smolič U13 po dogovoru  

Mednarodni projektni krožek 7.–8. Polona Petrica Ponikvar U58 po dogovoru 

Biološki krožek 8.–9. Andreja Dolenec U56 po dogovoru 

Matematična delavnica 8 8. Bojana Novak U29 sreda, 7.40–8.25 

Zgodovinski krožek 8. Andreja Rudaš U26 torek, 7.40–8.25 

Fizikalno-kemijska delavnica 8.–9. Polona Petrica Ponikvar U56/U58 ponedeljek, 12.55–13.40 
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Matematična delavnica 9 9. Nataša Šircelj U31 ponedeljek, 7.40–8.25 

Priprave na Cankarjevo 

tekmovanje 

6.–7. Katarina Oblak Vidic U35 ponedeljek, 7.40–8.25 

Priprave na Cankarjevo 

tekmovanje 

8.–9. Barbara Vampelj U27 ponedeljek, 12.55–13.40 

 

Neobvezni izbirni predmeti 

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

Seznam neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/21 

PREDMET OZNAKA 1. razred 4. razred 5. razred 6. razred 

angleščina NIP TJA X    

šport  NIP ŠPO  X X X 

nemščina   NIP NEM  X X X 

računalništvo  NIP RAČ  X X X 

tehnika  NIP TEH  X X X 

 

Dnevi dejavnosti 2020/21 
Dneve dejavnosti organiziramo v šoli ali izven nje z namenom, da učne vsebine povežemo z 

avtentičnimi izkušnjami in interdisciplinarnostjo. 

1. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER 1. športni dan Pohod Katarina – Sveti Jakob 

OKTOBER 1. tehniški dan Reševalna postaja 

1. kulturni dan Gal v galeriji 

NOVEMBER 1. naravoslovni dan Živimo zdravo – tradicionalni slovenski zajtrk 

DECEMBER 2. kulturni dan Lutkovna predstava 

2. tehniški dan Delavnica ročnih spretnosti 

JANUAR 2. naravoslovni dan Skrb za zdravje – zdravniški pregled 

FEBRUAR 2. športni dan Plesne delavnice 
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MAREC 3. naravoslovni dan Naravoslovni muzej 

3. kulturni dan Glasbena matineja 

APRIL 3. športni dan Rolanje 

3. tehniški dan Delavnica 

MAJ 4. športni dan Pohod Repnje, Stari grad 

4. kulturni dan Iskanje Veronikinega zaklada v Kamniku 

JUNIJ 5. športni dan Spoznavanje novih športov 

 

2. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER 1. športni dan Pohod na Dobeno 

1. naravoslovni dan Gozd jeseni 

OKTOBER 1. tehniški dan Teden mobilnosti – Letališče Jožeta Pučnika 

1. kulturni dan Teden otroka 

NOVEMBER 2. naravoslovni dan Zdrava prehrana – tradicionalni slovenski 

zajtrk 

DECEMBER 2. kulturni dan Lutkovna predstava 

JANUAR 2. tehniški dan Poštni muzej 

FEBRUAR 2. športni dan Pustne plesne delavnice 

MAREC 3. kulturni dan Glasbena prireditev, Cankarjev dom 

APRIL 3. športni dan Rašica 

 3. tehniški dan Pomladni vrtiljak 

MAJ 4. športni dan Pohod na Smledniški grad 

4. kulturni dan Obisk Škofje Loke 

JUNIJ 5. športni dan Pohod v Tamar 

3. naravoslovni dan Življenje na travniku in ob ribniku 
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3. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER 1. športni dan Jesenski pohod, Šmarna gora 

1. kulturni dan Glasbene in likovne delavnice na Groharjevi 

domačiji, Sorica 

OKTOBER 1. naravoslovni  dan Skrb za zdravje – zdravniški pregled, Šentvid 

2. naravoslovni dan Obisk Živalskega vrta, Ljubljana 

NOVEMBER 1. tehniški dan Izdelovanje ure 

DECEMBER 2. kulturni dan Lutkovna predstava 

JANUAR 2. tehniški dan Izdelek po načrtu 

2. športni dan Spoznavanje novih športov 

FEBRUAR 3. športni dan Pustne plesne delavnice 

3. kulturni dan France Prešeren 

MAREC 4. kulturni dan Glasbena prireditev, Cankarjev dom 

APRIL 3. tehniški dan Čebelarski muzej, Radovljica 

3. naravoslovni dan Gozd 

MAJ 4. športni dan Plavanje 

JUNIJ 5. športni dan Pohod  

 

4. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER 1. športni dan Orientacija, CŠOD Medved 

1. tehniški dan Astronomija za najmlajše, CŠOD Medved 

1. naravoslovni dan Življenje v in ob potoku, CŠOD Medved 

2. naravoslovni dan Živali doma, CŠOD Medved 

OKTOBER 1. kulturni dan Kulturna prireditev 

2. športni dan Pohodništvo 

NOVEMBER 2. tehniški dan Hišica iz kartona 

DECEMBER 3. športni dan Zimski športni dan 

JANUAR 3. naravoslovni dan Izdelava vozil 
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FEBRUAR 4. športni dan Plesne delavnice 

MAREC 2. kulturni dan Kulturna prireditev 

APRIL 3. tehniški dan Ekologija 

3. kulturni dan Šola nekoč 

MAJ 5. športni dan Pohodništvo 

JUNIJ 3. naravoslovni dan Kraljestva živih bitij 

 

 

5. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER   

OKTOBER 1. športni dan Varno na kolesu 

NOVEMBER 1. tehniški dan Izdelek iz naravoslovne škatle 

DECEMBER   

JANUAR 1. kulturni dan En pesnik je živel 

FEBRUAR 2. športni dan Spoznavanje novih športov 

MAREC 2. tehniški dan Izdelek iz naravoslovne škatle 

2. kulturni dan Obisk opere 

APRIL 1. naravoslovni dan Naravni spomenik, Rakov Škocjan 

MAJ 3. športni dan Pohodništvo 

JUNIJ 3. kulturni dan Po poteh rimske Emone 

4. športni dan Plavanje, LŠVN 

5. športni dan Pohodništvo, LŠVN 

3. tehniški dan Izdelovanje zmajev, LŠVN 

2. naravoslovni dan Živalstvo in rastlinstvo obmorskega sveta, 

LŠVN 

3. naravoslovni dan Varno s soncem 
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6. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER Ekskurzija Prekmurje 

1. tehniški dan Ogled lesnega obrata, Gameljne 

1. naravoslovni dan Skrb za zdravje – zdravniški pregled, Šentvid 

OKTOBER 1. športni dan Novi športi 

NOVEMBER 1. tehniški dan Novoletni izdelki 

2. naravoslovni dan Naravoslovne delavnice 

DECEMBER   

JANUAR 3. tehniški dan Tehnično risanje, ZŠVN, Kope 

2. športni dan Pohodništvo, ZŠVN, Kope 

3. športni dan Aktivnosti v naravi, ZŠVN, Kope 

4. športni dan Zimske radosti, ZŠVN, Kope 

1. kulturni dan Pisanje dnevnika 

FEBRUAR 3. naravoslovni dan Peka kruha 

MAREC   

APRIL 4. tehniški dan Dan zemlje 

4. naravoslovni dan Travnik 

2. kulturni dan Festival gledaliških sanj 

MAJ 5. športni dan Pohod ob žici 

 3. kulturni dan Po poteh slovenskih književnikov 

JUNIJ   

 

7. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER   

OKTOBER ekskurzija Primorska 

 1. kulturni dan Gledališče 

NOVEMBER 1. športni dan Pohodništvo, CŠOD Burja 

 2. športni dan Aktivnosti v naravi, CŠOD Burja 



Letni delovni načrt OŠ Šmartno pod Šmarno goro 1. september 2020 
 

S t r a n  43 | 80 

 

 1. tehniški dan Orientacija, CŠOD Burja 

 2. naravoslovni dan Rastlinstvo na Primorskem, CŠOD Burja 

 1. naravoslovni dan Življenje v bibavičnem pasu, CŠOD Burja 

 2. tehniški dan Novoletni izdelek 

DECEMBER   

JANUAR   

FEBRUAR 3. športni dan Zimske radosti 

MAREC 3. tehniški dan Izdelek iz umetne mase 

APRIL 3. športni dan Novi športi 

3. kulturni dan Po poteh slovenskih književnikov 

MAJ 5.  športni dan Medrazredno tekmovanje 

4. tehniški dan Izdelek iz umetne mase 

3. naravoslovni dan Trikotniki 

 

8. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER 1. športni dan Pohodništvo 

 1. kulturni dan Dan jezikov 

OKTOBER Ekskurzija Notranjska 

 2. športni dan Novi športi 

 1. naravoslovni dan Merjenje 

NOVEMBER 2. tehniški dan Novoletni izdelki 

DECEMBER   

JANUAR 2. naravoslovni dan Preventivne delavnice 

FEBRUAR 3. športni dan Zimske radosti 

MAREC 3. naravoslovni dan Preventivne delavnice 

APRIL 2. tehniški dan Tehniški muzej Bistra 

 2. kulturni dan Po poteh slovenskih književnikov 

MAJ 4. športni dan Medrazredno tekmovanje 

3. tehniški dan Izdelava didaktičnih iger 
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4. tehniški dan Tlak in vzgon  

JUNIJ 5. športni dan Aktivnosti na prostem 

 

9. RAZRED 

MESEC VRSTA DEJAVNOSTI OPIS 

SEPTEMBER 1. športni dan Pohodništvo 

OKTOBER 1. tehniški dan Dekoriranje stekla 

 1. kulturni dan Po poteh slovenskih književnikov 

NOVEMBER 2. športni dan Novi športi 

 2. tehniški dan Novoletni izdelki 

 1. naravoslovni dan Preventivne delavnice 

DECEMBER   

JANUAR   

FEBRUAR 3. športni dan Zimske radosti  

MAREC   

APRIL 3. tehniški dan Arhitektura 

MAJ 2. naravoslovni dan Električne vezave 

3. naravoslovni dan Magnetno polje 

4. športni dan Medrazredno tekmovanje 

JUNIJ ekskurzija Alpski svet 

3. kulturni dan Priprava na valeto 

5. športni dan Aktivnosti na prostem 

4. tehniški dan Šifriranje 

 

Šola v naravi 
 

Na naši šoli bomo del pouka za 4. in 5. razrede organizirali v obliki šole v naravi, izvedli pa 

bomo tudi tabore z različnimi vsebinami, ki so ponujeni kot nadstandardna dejavnost. Po 

pozitivnih povratnih informacijah učencev, staršev in učiteljev ter izkušnjah se šola v naravi 

kaže kot dobra oblika vzgoje in izobraževanja, ki omogoča povezovanje teoretičnega znanja z 

avtentičnimi primeri in izkušnjami v naravi ter pomembno pripomore k uspešni socializaciji v 
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obdobju odraščanja in oblikovanja pozitivne samopodobe. Na šoli omogočamo staršem plačilo 

v več obrokih. Starši, ki bi kljub temu imeli težave s plačilom šole v naravi, se lahko obrnejo na 

šolsko svetovalno službo oziroma na šolski sklad Čebelica. Pred izvedbo šole v naravi ali tabora 

vodje skličejo roditeljski sestanek za starše udeležencev in jim podajo vse potrebne 

informacije. 

 

NADSTANDARDNI PROGRAM 
Na OŠ Šmartno pod Šmarno goro ponujamo našim učencem raznovrsten in aktualen 

nadstandardni program, ki ga sofinancirajo starši, MOL, MIZŠ in donatorji. 

V šolskem letu 2020/21 bodo v okviru nadstandardnega programa še naprej potekale 

delavnice NTC sistema učenja za učence razredne stopnje. V okviru nadstandardnega 

programa bomo izvedli tudi vse šole v naravi oz. tabore z izjemo letne šole v naravi za 5. razred, 

ki jo sofinancira MIZŠ. Nadstandardni program bomo izvajali v skladu s priporočili in ukrepi, ki 

jih narekuje Vlada RS, MIZŠ in NIJZ. 

RAZRED LOKACIJA TERMIN VSEBINA VODJA 

4. razred CŠOD Medved 1. 9.–4. 9. 2020 šport, tehnika, 

naravoslovje 

Doroteja Bokavšek 

5. razred LŠVN Vantačiči, Krk 7. 9.–11. 9. 2020 šport, 

naravoslovje 

Mina Marinčič 

6. razred ZŠVN Kope 18. 1.–22. 1.2021 šport Samo Petrič 

7. razred CŠOD Burja 2. 11.–6. 11. 2020 naravoslovje, 

tehnika, šport 

Andreja Dolenec 

OSTALO*     

7.–8. razred Interdisciplinarna 

ekskurzija, Francija 

april/maj 2021 francoščina, 

zvezde in vesolje 

Ester Beguš in  

Polona Petrica Ponikvar 

4.–9. razred Ekskurzija v Avstrijo april/maj 2021 nemščina Irena Babnik in 

Admira Čosić 

*Program bomo izvedli z učenci, ki so vključeni v projekte, v izbirne predmete in nadarjene 

učence. 
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PROJEKTI IN AKTIVNOSTI 
 

Nacionalni projekti 
 

Ime BONTONČEK 

Vodja Suzana Grahovac Flajs 

Vsebina Učence 3. in 4. razreda obiščejo predstavniki Društva za teorijo in kulturo 

hendikepa. Predstavijo jim knjižico Bontonček, v kateri je navedenih 

nekaj pravil lepega vedenja do hendikepiranih, bolnih ter ostalih, ki 

odstopajo od nekega ideala. Učenci spoznajo različne oblike hendikepa 

in način komunikacije s hendikepiranimi, pridobijo občutek solidarnosti 

ter izgubijo strah pred drugačnostjo. 

 

Ime DIHAM PLES 

Vodja Mina Marinčič 

Vsebina Teden mobilnosti bomo na OŠ Šmartno plesno obarvali. Plesni učitelji 

plesne šole Kazina bodo septembra 2020 učence drugega razreda naučili 

plesno koreografijo v povezavi s prometom in varstvom okolja.  

 

Ime SIMBIOZA SKUPNOST 

Vodja Marija Pintar in Mira Sovinc 

Vsebina Simbioza skupnost je projekt, ki z različnimi aktivnostmi spodbuja 

medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Simbioza ali sožitje med 

generacijami izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in 

partnerskega odnosa med generacijami. Gradi trajnostni družbeni razvoj 

in vodi k uspešnosti ne le v ekonomskem smislu, pač pa predvsem v 

medčloveških odnosih in oblikovanju novih družbenih vrednot. 

Aktivnosti simbioze skupnosti so povezane s področji informacijsko- 

komunikacijskih tehnologij (učenje računalništva, raba pametnih 

telefonov), športa (Simbioza giba), kulture, učenja ročnih spretnosti, 
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koristnega preživljanja prostega časa ter povezovanja šole z lokalno 

skupnostjo. 

 

Ime TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Vodja Larisa Stražiščar Rogelj 

Vsebina Namen projekta je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem 

hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, 

ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje 

učencev s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje 

zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. 

Izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk bomo obogatili z 

različnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Pomembno je poudariti pomen 

rednega in zdravega prehranjevanja zlasti pri otrocih in mladih, ko se 

oblikuje dobra navada zajtrkovanja. Izvajanje projekta Tradicionalni 

slovenski zajtrk je odlična priložnost, da mlade spodbudimo k rednemu 

zajtrkovanju.  

Na dan slovenske hrane bo šolski zajtrk sestavljen iz mleka, masla, kruha, 

medu in jabolk. Vsa živila bodo slovenskega porekla. 

 

Ime POGUM 

Vodja Admira Čosić 

Vsebina Projekt POGUM je namenjen krepitvi kompetence podjetnosti in 

spodbujanju prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v 

osnovnih šolah. Naša šola je bila izbrana na razpisu, ki ga podpirajo Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport ter Evropska unija. 

Načela,  ki jim sledimo v sklopu projekta, so načelo vključevanja šole v 

okolje, načelo sodelovanja, načelo timskega dela, načelo 

medpredmetnega sodelovanja, načelo empatije do sočloveka in načelo 

razvijanja aktivnega državljana. 
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Dejavnosti, ki bodo izvedene na naši šoli, so ciljno usmerjene v razvijanje 

zavedanja o kulturni raznolikosti in strpnem sobivanju, spoznavanje 

novih kultur in spodbujanje pomena multikulturnosti, razvijanje kulture 

dialoga ter učenje izražanja lastnih stališč in upoštevanja stališč drugih. 

V namen vključevanja medkulturnega sodelovanja v šolski prostor bomo 

na šoli v šolskem letu 2020/21 izvedli različne interdisciplinarne 

aktivnosti. 

 

Ime LAMPIJON 

Vodja Jenny Annemarie Kelner 

Vsebina V šolskem letu 2020/21  bomo z učenci 1. in 3. razreda aktivno sodelovali   

pri projektu poslikave lampijona. Projekt poteka v mesecu novembru v 

sodelovanju z Mestno občino Ljubljana. Z učenci bomo izdelali lampijon, 

ki bo v mesecu decembru krasil park Zvezda v Ljubljani. Tema bo znana 

v novembru. Idejo za poslikavo bodo zasnovali učenci skupaj z 

mentorico. 

 

Ime ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 

Vodja Nataša Jeras 

Vsebina Naša šola bo v šolskem letu 2020/21 že deveto leto vključena v projekt 

Šolski plesni festival, ki poteka v okviru šolskih športnih tekmovanj v 

sodelovanju Zavoda za šport RS Planica in Plesne zveze Slovenije. V 

projektu sodeluje okrog 150 osnovnih šol oz. okrog 5000 učencev. 

Projekt izvedbe Šolskega plesnega festivala je namenjen vsem učencem 

šole. S tem želimo plesno kulturo, ki je del splošne razgledanosti, 

približati celotni populaciji mladih v šoli. Učenci, ki se bodo pridružili 

plesni skupini na naši šoli, se bodo srečevali enkrat tedensko. Skupine 

bodo ločene po triadah. Sodelovali bodo na šolskih prireditvah, pripravili 

nastope za starše, ob koncu šolskega leta pa se bodo lahko udeležili tudi 



Letni delovni načrt OŠ Šmartno pod Šmarno goro 1. september 2020 
 

S t r a n  49 | 80 

 

tekmovanja, ki poteka za prvo triado na šolski ravni, za drugo na regijski, 

za tretjo pa tudi na državni ravni. 

 

Ime VARNO NA KOLESU 

Vodja Mina Marinčič 

Vsebina V šolskem letu 2020/21 bomo sodelovali v projektu Varno na kolesu.  

Projektne aktivnosti bomo izvajali od oktobra 2020 do aprila 2021. 

Sodelovanje učenk in učencev poteka v okviru različnih sklopov nalog, s 

pomočjo katerih se na ustvarjalen način učijo o prometu in prometni 

varnosti. Učence spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa in 

zbiranju prevoženih kilometrov na kolesu. Projekt je namenjen vsem 

učencem od 1. do 9. razreda.  

 

Ime RASTEM S KNJIGO 

Vodja Sergeja Kovše 

Vsebina V šolskem letu 2020/21 bo že petnajstič potekal nacionalni projekt 

spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo – izvirno slovensko 

mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga pripravlja Javna 

agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in z osnovnimi 

šolami. Cilji projekta so spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne 

slovenske mladinske leposlovne literature, promocija vrhunskih domačih 

ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje 

pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic.  

Z vsakoletnim izvajanjem projekta želimo naše učence motivirati k branju 

slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo 

obiskovanje splošnih knjižnic. Koordinatorka projekta na šoli bo v 

oktobru organizirala obisk sedmošolcev v Knjižnici Šentvid, učiteljici 

slovenščine pa bosta pri urah slovenskega jezika seznanili učence z 

avtorjem in izbrano knjigo, ki je vsako leto uvrščena na seznam za 

domače branje.  
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Ime LIKFEST – 5. LIKOVNI FESTIVAL PIONIRSKEGA DOMA 

Vodja Renata Kern in Urška Mihevc 

Vsebina Že peto leto bomo sodelovali na festivalu, s katerim želijo organizatorji 

spodbuditi avtentično otroško ustvarjanje in uporabo novih inovativnih 

tehnik. S festivalom želijo hkrati osvetliti tudi prakse o interakciji 

likovnega pedagoga in otrok ter mladih pri nastajanju specifičnega 

likovnega dela. Sodelujoče šole (oz. vrtci) sodelujemo v obliki 14-dnevne 

razstave v Pionirskem domu. Strokovna komisija bo tudi tokrat izmed 

prispelih del izbrala dela, ki bodo še posebej izstopala po izvirnih likovnih 

rešitvah, avtentičnem otroškem/mladinskem izrazu in uporabi 

inovativnih likovnih pristopov ter tehnik. Kot učiteljica likovne umetnosti 

izberem za sodelovanje več razredov, saj na izbrano temo potem 

ustvarjamo z različnimi tehnikami ter preizkušamo razsežnost likovnega 

izraza.  

Zaključek festivala se bo sklenil z odprtjem razstave v maju 2021, kjer bo 

na ogled postavljen izbor najboljših del vseh sodelujočih vrtcev in šol.  

 

Ime MLADI OBRAČAMO SVET – SRČEK BIMBAM 

Vodja Romana Osredkar 

Vsebina V projekt Mladi obračamo svet – Srček Bimbam se bodo vključili učenci 

prve triade. Glavni cilj projekta je učence seznaniti z zdravim načinom 

življenja in jih motivirati za prenos naučenega v prakso. Projekt bo 

potekal od septembra do konca januarja. Zunanji izvajalci so študenti 

Medicinske fakultete UL, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 

izvajalke v razredih pa bomo učiteljice, ki poučujemo v prvem, drugem in 

tretjem razredu. 

 

Ime OTROŠKI PARLAMENT 

Vodja Tatjana Globočnik 
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Vsebina V šolskem letu 2020/21 se pričenja 31. otroški parlament. Otroci so na 

zadnjem nacionalnem otroškem parlamentu izbrali temo MOJA 

POKLICNA PRIHODNOST. Ta tema se bo nadaljevala tudi v tem šolskem 

letu. Skušali bomo poiskati pozitivno konotacijo naslovne teme in se 

aktivno vključevati v vse aktivnosti, ki jih bo pripravila in organizirala 

Zveza prijateljev mladine Slovenije. V šolskem letu 2020/21 se bodo v 

otroški parlament vključili predstavniki od 4. do 9. razreda. Izbrani 

predstavniki bodo aktivno sodelovali na vseh ravneh srečanj. 

 

Ime PROMOCIJA HUMANITARNIH VREDNOT 

Vodja Romana Osredkar 

Vsebina Kot vsako leto bomo tudi v šolskem letu 2020/21 v okviru projekta 

Promocija humanitarnih vrednot skušali učence spodbuditi k solidarnosti 

do sovrstnikov, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v stiski. V 

sodelovanju s Karitasom in Rdečim križem Slovenije bomo zbirali šolske 

potrebščine in zvezke. Z zbiranjem zamaškov bomo pomagali društvu 

Vesele nogice, kjer si prizadevajo, da bi bolnim in gibalno oviranim 

otrokom zagotovili potrebne terapije in različne pripomočke za 

omogočanje njihovega razvoja. 

 

Ime VARNO S SONCEM 

Vodja Romana Osredkar 

Vsebina V  šolskem letu 2020/21 se bomo ponovno pridružili projektu Varno s 

soncem, katerega nosilec je NIJZ v okviru Združenja slovenskih 

dermatovenerologov in Društva za boj proti raku. 

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne 

zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke za 

pravilno samozaščitno ravnanje. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja 

kožnega raka v Sloveniji, zato bomo v šoli učence osveščali o nevarnostih 

in ukrepih za preprečevanje le-tega. 
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Ime ZDRAVA ŠOLA 

Vodja Mina Marinčič 

Vsebina Šola bo v šolskem letu 2020/21 sodelovala v globalnem projektu  o 

zdravem in kvalitetnem življenju otrok, ki ga v Sloveniji organizira NIJZ. 

Projekt se odziva na probleme, povezane z zdravjem otrok in 

mladostnikov. NIJZ usmerja učitelje k razvojnim programom za 

promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave 

prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih 

dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno 

vključevanje učencev, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje 

učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov. 

Učitelji, vključeni v projekt, bomo učence od prvega do devetega razreda 

spodbujali k zdravemu načinu življenja. 

 

Ime KaUč 

Vodja Andreja Dolenec 

Vsebina V Sloveniji so učbeniki eno manj raziskanih področij šolskega polja. Iz 

pregleda stanja ugotavljamo, da so v Sloveniji na področju razumevanja 

rabe učbenikov številni primanjkljaji. Osrednji cilj projekta je razvoj 

kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu 

potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije.  

 

Mednarodni projekti 
 

Ime ERASMUS+, Šolski eko vrtovi za državljane prihodnosti  

Vodja Urška Knez 

Vsebina Šolsko leto 2020/21 je zaključno leto triletnega Erasmus+ projekta, v 

katerem se načrtujejo trije delovni sestanki predstavnikov projektnih 

partnerjev in mobilnost učiteljev, in sicer v Grčiji, Romuniji in na 

Portugalskem. V letošnjem šolskem letu bomo izvedli načrtovane 

projektne aktivnosti z razredi, ki so vključeni v projekt, izvajali del pouka 
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in eksperimentov tudi na šolskem vrtu, razvijali programerske spretnosti 

pri uporabi sonde na vrtu, se preizkušali v programiranju, izvajali 

aktivnosti, povezane z zdravo prehrano, varovanjem okolja, počastili dan 

Zemlje ter sodelovali pri delu na šolskem vrtu od sajenja do pobiranja 

pridelkov. Sodelovali bomo tudi s Pedagoško fakulteto v Ljubljani in 

Biotehniškim centrom Naklo, projektne  aktivnosti bomo predstavili v 

širši lokalni skupnosti, na spletni strani projekta in s končnim skupnim 

izdelkov vseh partnerjev v obliki e-knjige oz. vodiča z dobrimi praksami. 

 

Ime ERASMUS+, Krožna ekonomija za družbo prihodnosti 

Vodja Polona Petrica Ponikvar 

Vsebina V šolskem letu 2020/21 smo uspešno kandidirali na razpisu za 

mednarodni projekt programa Erasmus+, tokrat kot glavni koordinatorji 

mednarodnega projektnega partnerstva. Projekt bo trajal dve leti in pol, 

sodelovali pa bomo s šolami iz Finske, Nemčije, Poljske in Italije.  V 

šolskem letu 2020/21 načrtujemo tri delovne sestanke s predstavniki 

projektnih partnerjev in mobilnost učiteljev z otroki na Finsko in v Italijo. 

V letošnjem šolskem letu bomo izvedli načrtovane projektne aktivnosti, 

s katerimi bomo postavili temelje za primerjavo načel krožne ekonomije 

v šolskem sistemu in šolskem lokalnem okolju  v različnih državah. Z 

učenci razredov, ki so vključeni v projekt, bomo izvajali del pouka in 

eksperimentov tudi pri šolskem kurikulumu na temo krožne ekonomije. 

Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo, projektne aktivnosti bomo 

predstavili na spletni strani projekta in pričeli z izdelavo e-gradiv po 

posameznih državah, ki sodelujejo pri projektu. E-gradiva bomo zbrali v 

obliki e-priročnika z naslovom Krožna ekonomija: zmanjšaj, ponovno 

uporabi, recikliraj (Circular economy: reduce, reuse, recycle). 
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Ime NAŠA MALA KNJIŽNICA 

Vodja Eva Zavrl 

Vsebina Projekt Naša mala knjižnica je mednarodni projekt, katerega glavni cilj je 

spodbujanje branja in dvig bralne pismenosti ter spoznavanje drugih 

(evropskih) kultur. V projektu sodeluje šest evropskih držav (Hrvaška, 

Poljska, Litva, Latvija, Estonija in Slovenija), v Sloveniji pa je vanj 

vključenih že več kot 200 slovenskih šol. Projekt bo potekal celo šolsko 

leto v okviru interesne dejavnosti, vanj pa bodo vključeni učenci prvega 

in drugega razreda. Učenci, vključeni v projekt, na začetku šolskega leta 

prejmejo Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo prebranih knjig. 

Učence bomo k branju in ustvarjalnosti spodbujali tudi z zanimivimi 

aktivnostmi ter  udeležbo na nagradnih natečajih (izmenjava literarnega 

junaka, pismo presenečenja, bralni vlakec, likovno-literarni natečaj itd.). 

 

Ime KULTURNA DEDIŠČINA – DRUŽENJE POD KOZOLCEM 

Vodja Alenka Degen 

Vsebina V krajih Šmartno, Tacen, Gameljne in Rašica bomo raziskovali bogato 

kulturno dediščino. Ogledali si bomo ohranjene kozolce in krajane 

povprašali po starih zgodbah in slikah. Sledila bo razstava naših del in 

javna prireditev (predvidoma 15. 10. 2020), kjer bodo sodelovali učenci 

naše šole, šolski pevski zbor, povabili pa smo tudi goste. Kot vsako leto 

bo bogate izkušnje z nami delil domačin in ljubitelj kulturne dediščine dr. 

Jurij Šilc. 

Projekt kulturne dediščine izvajamo vsako leto pod okriljem Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije. Enotni naslov letošnjega projekta 

je Spoznaj, varuj, ohrani. 
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Ime PROJEKT KROKUS 

Vodja Andreja Rudaš 

Vsebina Projekt Krokus je nastal na Irskem na pobudo združenja HETI (Holocaust 

Education Trust Ireland). Združenje mladim in šolarjem, starim 11 let in 

več, podarja čebulice rumenih krokusov (žafrana), da jih posadijo v 

spomin na 1,5 milijona judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu in v 

spomin na tisoče drugih otrok, ki so bili žrtve nacističnih grozodejstev. 

Rumeni cvetovi spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili 

Judje prisiljeni nositi v času nacistične vladavine. Krokus cveti proti koncu 

januarja, približno v času mednarodnega dneva spomina na žrtve 

holokavsta (27. januarja). Učenci bodo žafrane posadili na začetku 

šolskega leta. 

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta se bomo na šoli 

spomnili nedolžnih žrtev nacističnega režima. S pogovorom o tej tematiki 

se bomo učili o strpnosti in spoštovanju človekovih pravic. Pri pouku 

zgodovine bomo oblikovali brošure in plakate o holokavstu ter 

spregovorili o pomenu žafranov. Mednarodni dan spomina na žrtve 

holokavsta bomo obeležili tudi po šolskem radiu. 

 

 

Aktivnosti 
 

Ime ASTRONOMSKO OPAZOVANJE NA GIMNAZIJI ŠENTVID 

Vodja Polona Petrica Ponikvar 

Vsebina Z izbirnim predmetom astronomija in nadarjenimi učenci zadnje triade 

bomo z astronomskim društvom Šentvid v obdobju od januarja do aprila 

organizirali opazovanje nočnega neba in spoznavanje računalniških 

programov iz astronomije. 

 

 

 



Letni delovni načrt OŠ Šmartno pod Šmarno goro 1. september 2020 
 

S t r a n  56 | 80 

 

Ime DAN ŠTEVILA π 

Vodja Katarina Španić 

Vsebina UNESCO je leta 2018 razglasil 14. marec za mednarodni dan matematike. 

Zato bomo imeli na ta dan poseben π  jedilnik. V mesecu marcu bomo za 

5. razrede s pomočjo 9. razredov organizirali delavnico o metodah, ki 

nam pomagajo pri pomnjenju. Organizirali bomo tudi tekmovanje v 

recitiranju števila π in hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. 

 

Ime DROBTINICA 

Vodja Snežana Bela, Nataša Jeras, Renata Kern in Marjana Smrkolj 

Vsebina Drobtinica je eden izmed programov Rdečega križa Slovenije (Območno 

združenje Ljubljana), ki ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, in 

mednarodnem dnevu boja proti revščini, 17. oktobra, opozarja na 

problematiko nezadostne in nepravilne prehrane naših najmlajših. 

Na šoli bomo izvedli literarni ali ustvarjalni projekt in spodbujali k 

razmišljanju o zdravi prehrani, humanitarnosti in solidarnosti. Pripravili 

bomo aktivnosti, v katere se bodo lahko vključili učenci različnih 

oddelkov. 

 

Ime FESTIVAL FRANCOSKEGA FILMA 

Vodja Ester Beguš 

Vsebina V šolskem letu 2020/21 se bodo učenci izbirnega predmeta francoščina 

udeležili Festivala frankofonskega filma, ki ga organizirata Francoski 

inštitut v Ljubljani in Kinodvor, pod imenom 1,2,3 cine. Učenci se na 

ogled filma temeljito pripravijo in na predvajanju tudi sodelujejo. 

 

Ime FESTIVAL GLEDALIŠKIH SANJ 

Vodja Barbara Vampelj 

Vsebina Na odru Pionirskega doma se bo odvijal 19. Otroški festival gledaliških 

sanj, ki se ga udeležijo otroške gledališke skupine iz vse Slovenije in 
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zamejstva. Izkušnja nastopa na pravem odru in v pravem gledališču je za 

otroke neprecenljiva, zato se bomo z gledališko skupino (gledališki klub 

in/ali gledališki krožek) tudi letos pripravili na nastop in se pokazali ter 

uživali na pravem odru. 

 

Ime FRANKOFONSKI FESTIVAL V KRANJU 

Vodja Ester Beguš 

Vsebina V Kranju se pod okriljem SDUF-a vsako leto organizira Frankofonski 

festival, ki se ga udeležujejo učenci izbirnega predmeta francoščina. 

Sodelovanje lahko poteka v obliki aktivnega sodelovanja (nastop) ali pa 

se ga udeležijo kot gledalci. Z učenci izbirnega predmeta francoščina 

bomo poskusili na festivalu aktivno sodelovati oz. si ga vsaj ogledati. 

 

Ime KEMIJSKI POSKUSI NA GIMNAZIJI ŠENTVID 

Vodja Polona Petrica Ponikvar 

Vsebina Z izbirnim predmetom astronomija (9. r.) in nadarjenimi učenci zadnje 

triade bomo z astronomskim krožkom Gimnazije Šentvid od januarja do 

aprila na Gimnaziji Šentvid organizirali izvajanje in opazovanje kemijskih 

poskusov z naslovom Snovi, ki nastajajo na zvezdah. 

 

Ime MATEMATIČNI ADVENTNI KOLEDAR 

Vodja Bojana Novak 

Vsebina Oddelek za matematiko UP FAMNIT Univerze na Primorskem  vsako leto 

organizira nagradni kviz Matematični adventni koledar. Osnovnošolci (8. 

in 9. razred) in dijaki so vabljeni, da se preizkusijo v spletnem reševanju 

matematičnih nalog. Za vsako nalogo imajo učenci na voljo en dan (od 

polnoči do polnoči). Z matematičnim adventnim koledarjem se bomo 

zabavali od 1. do 18. decembra 2020. 
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Ime MATEMATIČNI POLIGON 

Vodja Nataša Šircelj 

Vsebina Poznamo najrazličnejše učne poti (gozdne, naravoslovne, čebelarske ...), 

a matematičnih ni prav veliko. Dobro si bomo ogledali šolsko okolico in 

spoznavali pomen in uporabnost matematike na različnih področjih 

človekove dejavnosti. Poligon bomo uredili kot zbirko postaj, na katerih 

bodo učenci reševali naloge, se igrali, ustvarjali … Nato bomo poligon 

tudi praktično preizkusili. Poligon bo namenjen vsem učencem. Namen 

aktivnosti je popestritev rednega pouka matematike s praktičnimi 

primeri iz življenja. 

 

Ime OBISK GOETHE  INŠTITUTA V LJUBLJANI 

Vodja Admira Ćosić 

Vsebina Z učenci obveznega izbirnega predmeta nemščina bomo obiskali Goethe-

Institut v Ljubljani, ki je dejaven na področju spodbujanja znanja 

nemškega jezika v tujini in razvijanja mednarodnega kulturnega 

sodelovanja. Učenci 8. in 9. razreda bodo sodelovali na dveh delavnicah 

jezikovnega oddelka, na katerih se bodo seznanili z nenavadnimi imeni 

nemških krajev in se naučili veliko nemških frazemov. 

 

Ime OBISK FRANCOSKEGA  INŠTITUTA V LJUBLJANI 

Vodja Ester Beguš 

Vsebina V septembru 2020 se bodo učenci izbirnega predmeta francoščina 

odpravili na obisk v Francoski inštitut v Ljubljani. Francoski inštitut nudi 

podporo govorcem francoskega jezika s svojimi delavnicami, knjižnico in 

mediateko. Učenci na obisku spoznajo vse omenjeno, sodelujejo na 

delavnici, preverjajo svoje znanje jezika in ga nadgrajujejo. 
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Ime OGLED GLEDALIŠČA IN GLEDALIŠKE IGRE 

Vodja Barbara Vampelj 

Vsebina Z učenci izbirnega predmeta gledališki klub si bomo v enem izmed znanih 

ljubljanskih gledališč ogledali gledališko predstavo na velikem odru. 

Lahko pa si bomo ogledali tudi oder od blizu in ustroj gledališča, kot ga 

gledalci ne vidijo vsak dan. 

 

Ime PLAKAT MIRU 

Vodja Snežana Bela 

Vsebina Učenci 6. razreda bodo v šolskem letu 2020/21 sodelovali na 

mednarodnem likovnem  natečaju Plakat miru, ki ga finančno podpira 

Lions klub Ljubljana Barje. Namen natečaja je spodbujanje otrok k 

razmišljanju o življenju na planetu in prihodnosti, ljubezni, medsebojnem 

razumevanju ter miru. 

 

Ime POLIEDRSKA JELKA 

Vodja Nataša Šircelj 

Vsebina V novembru bomo z učenci 9. razreda izdelali modele poliedrov iz 

okrasnega papirja in z njimi okrasili novoletno jelko, ki bo v decembru 

stala na zgornjem hodniku. 

 

Ime POPOLDANSKI OBISK KINO PREDSTAVE  

Vodja Alenka Degen in Doroteja Bokavšek 

Vsebina Z učenci 4. razreda bomo tudi v šolskem letu 2020/21 v popoldanskem 

času obiskali kino  in si ogledali film z aktualno tematiko. 

Po ogledu filma bomo imeli okroglo mizo. 
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Ime PREDBOŽIČNI ČAS NA GOETHE INSTITUTU 

Vodja Admira Ćosić 

Vsebina Praznovanje božiča v Nemčiji se ne razlikuje veliko od praznovanja v 

Sloveniji, vendar pa je pomembno, da učenke/učenci spoznajo pojme 

tega običaja tudi v nemščini. Učenci 4. razreda, ki obiskujejo začetni 

neobvezni izbirni predmet nemščina, se bodo na delavnicah, ki jih 6. 

decembra 2020 prireja kulturni inštitut, veliko gibali, z uporabo različnih 

didaktičnih iger bodo usvojili besedišče na temo božiča ter peli znane 

božične napeve. Namen aktivnosti je celosten pristop k rabi tujega jezika 

in bogatitev nemškega besednega zaklada. 

 

Ime RAZREDNE KNJIGE 

Vodja Alenka Degen in Doroteja Bokavšek 

Vsebina V šolskem letu 2020/21 bomo z učenci 4. razreda ustvarjali in oblikovali 

razredne knjige. Učenci bodo po navodilih pisali različne zvrsti (roman, 

kuharska knjiga, bonton, doživljajski spis ...). Knjige bomo vsak teden 

zamenjali tako, da bo vsako knjigo dopolnil vsak učenec.  

Na koncu leta bomo pripravili razstavo vseh razrednih knjig. 

 

Ime  SODELOVANJE NA NATEČAJU WORLD BOOK NIGHT 

Vodja Maja Haclar Anžin in Urška Knez 

Vsebina Učenci in učiteljice angleškega jezika se bomo udeležili zdaj že 

tradicionalnega literarnega natečaja. Učenci se bodo preizkusili v pisanju 

kratkih/mikro zgodb v angleškem jeziku. Hkrati bodo spoznali tudi 

konkretna angleška literarna dela in pisatelje. Natečaj vsako leto poteka 

v sodelovanju z Gimnazijo Vič. 
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Ime ŠOLSKE TEMATSKE RAZSTAVE 

Vodja Renata Kern in Marjana Smrkolj 

Vsebina V tem šolskem letu bova organizirali in pripravili skupne razstave na 

šolskih hodnikih. Tematika bo prilagojena glede na letne čase in/ali 

projekte, ki bodo potekali na šoli. Namen aktivnosti je sodelovanje, 

medsebojna povezanost in likovna ustvarjalnost učencev in učiteljev 

naše šole. 

 

Ime TEDEN OTROKA 

Vodja Tatjana Globočnik 

Vsebina Teden otroka se začenja vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 

sedem dni. V tednu otroka se posamezni razredi udeležijo različnih 

prostočasnih in razvedrilnih programov po Ljubljani, ki jih ponuja ZPMS. 

Tudi v šolskem letu 2020/21 se jih bomo udeležili  in na temo otroka 

ustvarili različne ilustracije. 

 

Ime TEDEN PISANJA Z ROKO 2021 

Vodja Alenka Degen, Irena Draganjec, Renata Kern, Marjana Smrkolj, Barbara 

Vampelj 

Vsebina Društvo Radi pišemo z roko bo v januarju, v tednu od 18. do 22. januarja 

2021, organiziralo Teden pisanja z roko 2021, kjer bomo sodelovale 

različne starostne skupine. 

Po smernicah oz. natančnejših navodilih, ki jih prejmemo v septembru, 

bomo pripravili dejavnosti, ki bodo poudarjale izvirnost in neponovljivost 

pisave vsakega posameznika. 

 

Ime VELIKONOČNE DELAVNICE 

Vodja Admira Ćosić 

Vsebina Učenci 5.  in 6. razreda neobveznega izbirnega predmeta nemščina se 

bodo udeležili delavnic na temo velike noči. Delavnice bodo potekale v 
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dopoldanskem času na Goethe-Inštitutu, na katerih bodo učenci spoznali 

tradicijo praznovanja v nemško govorečih državah, se naučili novega 

besedišča o tematiki velike noči, izdelali izdelke in celostno pristopili k 

rabi nemškega jezika. 

 

Program za nadarjene 
 

V šolskem letu 2020/2021 imamo trenutno sedem učencev, ki so bili identificirani kot 

nadarjeni. Lani se je postopek identifikacije novih nadarjenih učencev ustavil zaradi zaprtja 

šol, zato bomo s tem nadaljevali jeseni. K aktivnostim za nadarjene učence bomo povabili 

tudi učence, ki so bili lani evidentirani kot nadarjeni učenci. 

Za nadarjene bomo tekom šolskega leta pripravili dva »popoldneva za nadarjene«, ko bodo 

potekale delavnice na določeno tematiko, ki jih bodo pripravili učitelji. Rdeča nit prvega 

popoldneva bo Evropa in bo izveden februarja, drugega pa krožna ekonomija, ki bo izveden 

aprila. Nadarjeni učenci bodo povabljeni tudi k sodelovanju pri pripravi in vodenju šolskih 

proslav in prireditev. Prav tako pa bodo vključeni v aktivnosti programa Erasmus +. 

 

Nastopi OPZ in MPZ na kulturnih dogodkih v šolskem letu 2020/2021 
 

MESEC NAZIV 

oktober Kulturna dediščina, šola 

december Dobrodelni novoletni koncert, šola 

Nastop na magistratu, Ljubljana 

Nastop na božičnem sejmu, Tacen 

Nastop na Miklavževanju, Tacen 

Nastop na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, šola 

februar Prešernov dan, šola 

Prešernov dan, Kulturni dom Gameljne 

marec Pomladna prepevanja, Škofijski zavodi/KGBL 

april Pomladni vrtiljak, šola 
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maj Otvoritev slavnostne seje ČS Šmartno, šola 

junij Letni koncert šolskih zborov, šola 

Zborovski bum, Maribor 

Proslava ob dnevu državnosti, šola 

 

TEKMOVANJA 
PODROČJE TEKMOVANJE RAZ

RED 

VODJA TERMIN – 

ŠOLSKO 

TERMIN –

PODROČNO 

TERMIN – 

DRAŽAVNO 

slovenščina Mehurčki 2.–3. Petra Podbevšek 

Žigman  

   

Cankarjevo priznanje 4.–5. 

6.–7. 

 

8.–9. 

Doroteja Bokavšek 

Katarina Oblak Vidic 

Barbara Vampelj 

17. 11. 2020   

Slovenščina ima dolg 

jezik 

7.–9. Barbara Vampelj februar 2021 marec 2021 april 2021 

angleščina Tekmovanje iz 

znanja angleščine 

8. Ester Beguš, Maja 

Haclar Anžin 

19. 10. 2020  23. 11. 

2020 

Tekmovanje iz 

znanja angleščine 

9. Urška Knez, Maja 

Haclar Anžin 

12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021 

Spletno bralno 

tekmovanje Oxford 

ali Epi Reading Badge 

3.–9. Ester Beguš, Maja 

Haclar Anžin, Urška 

Knez 

   

nemščina Spletno bralno 

tekmovanje 

Bücherwurm 

7.–9. Irena Babnik, Admira 

Ćosić 

december –  

marec 2021 

  

zgodovina Tekmovanje iz 

znanja zgodovine 

8.–9. Andreja Rudaš    

geografija Tekmovanje iz 

znanja geografije 

6.–9. Snežana Bela 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021 
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glasba  10. glasbena 

olimpijada 

7.–9. Anita Novak Smolič januar 2021  marec 2021 

biologija Proteusovo 

priznanje 

8.–9. Andreja Dolenec 24. 10. 2020  4. 12. 2020 

Kaj veš o sladkorni 

bolezni 

8.–9. Urška Šilc 16. 10. 2020  21. 11. 

2020 

Poznavanje flore 

Slovenije 

8.-9. Andreja Dolenec november 

2020 

 maj 2021 

kemija Preglovo priznanje 8.-9. Polona Petrica 

Ponikvar 

18. 1. 2021  27. 3. 2021 

naravoslovje Kresnička 3. 

4.-5. 

6.-7. 

Jenny A. Kelner 

Nataša Roblek 

Andreja Dolenec 

februar 2021 

3. 2. 2021 

  

fizika Stefanovo priznanje 8.-9. Polona Petrica 

Ponikvar 

3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 

matematika Vegovo priznanje 1.-9. Katarina Španić 18. 3. 2021 17. 4. 2021  

Razvedrilna 

matematika 

1.-9. Nataša Šircelj 2. 12. 2020  30. 1. 2021 

Logika 4.-9. Nataša Šircelj 24. 9. 2020  17. 10. 

2020 

Hitro Računanje 4.-9. Nataša Šircelj 5.-16. 10 

2.-13. 11. 

27.-18. 12. 

 6. 2. 2021 

Logična pošast 4.–5. Doroteja Bokavšek maj 2021  junij 2021 

računalništvo Bober 6.-9. Jenny A. Kelner, 

Marija Pintar, 

Nataša Roblek 

november 

2020 

 januar 2021 
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DRUGE ZADOLŽITVE IN NALOGE 
 

Naloge v šolskem letu 2020/21 
 

NALOGE VODJA TERMIN VSEBINA 

Prvi šolski dan Mira Sovinc 1. 9. 2020 sprejem prvošolcev 

Evropski dan jezikov Maja Haclar Anžin september razstava v hodniku 

Teden otroka Tatjana Globočnik 5.–11. oktober aktivnosti 

Evakuacijska vaja Irena Babnik 23. 10. 2020 požarna varnost 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

Larisa Stražiščar 

Rogelj 

20. 11. 2020 aktivnosti 

Zbiralna akcija 

papirja I 

Samo Petrič 9.–10. 11. 2020 zbiranje starega 

papirja 

Novoletna jelka v 

Tacnu 

Snežana Bela in 

Borut Setničar 

december 2020 izdelava in okrasitev 

Informacije za 

bodoče prvošolce 

Aktiv učiteljic 1. 

razreda, Matejka 

Goričanec, Irena 

Babnik, 

Marija Pintar 

februar 2021 srečanje in 

predstavitev 

Letne tematske 

razstave 

Renata Kern in 

Marjana Smrkolj 

oktober–junij  okraševanja hodnika 

in jedilnice  

Pustovanje Mira Sovinc 25. 2. 2021 rajanje – razredna 

stopnja 

Popoldneva za 

nadarjene 

Admira Ćosić in 

Matejka Goričanec 

februar in april 2021 delavnice za 

nadarjene 

Prometni tim Doroteja Bokavšek, 

Mina Marinčič, 

Simona Turk 

vse leto osveščanje o 

prometni ureditvi, 

prometni varnosti in 

oblikovanje načrta 

varne šolske poti 
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Zbiralna akcija 

papirja II 

Urška Knez 16. 4.–17. 4. 2021 zbiranje odpadnega 

papirja 

Svetovni dan zemlje Erasmus+ tim 20. 4. 2020 priprava dneva 

dejavnosti in 

razstave 

Bralna značka Tatjana Globočnik vse leto organizacija 

Valeta Urška Knez, Samo 

Petrič 

junij 2021 program 

devetošolcev 

Predaja ključa Simona Turk in 

razredniki 9. razreda 

junij 2020 organizacija predaje 

ključa in tekmovanja 

Priprava programa 

za bodoče prvošolce 

Petra Podbevšek 

Žigman, Tanja Režek, 

Maja Komjanc 

vse leto priprava dramske 

točke za sprejem 

prvošolcev 

Šolska skupnost Suzana Grahovac 

Flajs 

vse leto oblikovanje 

interesov učencev 

Šolski almanah OŠ 

Šmartno pod Šmarno 

goro 

Irena Babnik in Maja 

Komjanc 

vse leto vsebinska in 

oblikovna priprava 

almanaha za šolsko 

leto 20/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letni delovni načrt OŠ Šmartno pod Šmarno goro 1. september 2020 
 

S t r a n  67 | 80 

 

Organizacija šolskih in javnih prireditev 
 

PRIREDITEV VODJA TERMIN 

Kulturna dediščina Alenka Degen in 

Doroteja Bokavšek 

15. 10. 2020 

Dobrodelna prednovoletna prireditev Aktiv ŠSS in Manuela 

Medič 

8. 12. 2020 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti Maksimiljan Košir in 

Jenny A. Kelner 

23. 12. 2020 

Slovenski kulturni praznik Maja Komjanc, 

Katarina Oblak Vidic 

in Tanja Globočnik 

7. 2. 2020 

Pomladni vrtiljak Mira Sovinc in Darja 

Sodnik 

17. 4. 2021 (sobota) 

Letni koncert šolskih pevskih zborov Anita Novak Smolič 

in Simona Turk 

maj/junij 2021 

Proslava ob dnevu državnosti Eva Zavrl in Larisa 

Stražiščar Rogelj 

24. 6. 2021 

 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo 
 

NALOGA NOSILEC  DELEŽNIKI –

ŠOLA 

DELEŽNIKI – 

LOKALNA SKUPNOST 

TERMIN 

Evakuacijska 

vaja 

Irena Babnik učenci,  

delavci šole 

PGD Tacen 23. 10. 2020 

Kulturna 

dediščina 

Alenka Degen učenci, učitelji starši, lokalni 

prebivalci, strokovni 

sodelavci 

15. 10. 2020 

Dobrodelna 

novoletna 

prireditev 

Aktiv ŠSS učenci,  

delavci šole 

starši, lokalni 

prebivalci, gosti, 

8. 12. 2020 
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zunanji nastopajoči, 

nekdanji učenci 

Pomladni 

vrtiljak 

Mira Sovinc, 

prva triada in 

Erasmus+ tim 

učenci,  

delavci šole 

starši, lokalni 

prebivalci, lokalni 

pridelovalci hrane in 

obrtniki,  

športna društva 

17. 4. 2021 

Sodelovanje s 

policijo 

Irena Babnik vsi zaposleni PP Ljubljana Šentvid vse leto 

Zdravstveno 

varstvo 

Matejka 

Goričanec 

učenci, učitelji ZD Ljubljana Šentvid po razporedu 

Priprava kosil za 

zunanje 

odjemalce 

Ines Colarić delavci kuhinje lokalni prebivalci vse leto 

Izvajanje 

študijske prakse 

učitelji 

mentorji, 

organizator 

prakse iz 

fakultete 

učitelji mentorji Pedagoška fakulteta, 

Filozofska fakulteta, 

Fakulteta za šport 

vse leto 

Projekti Irena Babnik, 

Marija Pintar 

učitelji, učenci MOL, Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani, 

Inštitut za 

nacionalno 

varovanje zdravja, 

CMEPIUS 

vse leto 
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SODELOVANJE S STARŠI 

Popoldanske govorilne ure: 
 

 1. GU 2. GU 3. GU 4. GU 

RAZREDNA 

STOPNJA 

10. 11. 

2020 

12. 1. 

2021 

9. 3. 

2021 

11. 5. 

2021 

PREDMETNA 

STOPNJA 

9. 11. 

2020 

11. 1. 

2021 

8. 3. 

2021 

10. 5. 

2021 

 

Popoldanske govorilne ure potekajo štirikrat na leto, in sicer od 16.30 do 18.00. Na 

popoldanskih govorilnih urah sodelujejo vsi učitelji, vodstvo šole in šolska svetovalna služba. 

Staršem so na voljo tudi tedenske dopoldanske govorilne ure. Razpored individualnih 

govorilnih ur je objavljen na šolski spletni strani. 

Govorilne ure so namenjene pogovoru o napredku posameznega učenca, izmenjavi mnenja in 

specifik z namenom, da bi s pomočjo sodelovanja med učiteljem in starši učencu zagotovili 

optimalne pogoje za vzgojno-izobraževalni razvoj. 

Roditeljski sestanki 
 

Razrednik  organizira  najmanj 3  roditeljske  sestanke letno,  na  katerih  seznanja  starše  z  

učno-vzgojnim delom v oddelku ter skrbi za njihovo izobraževanje.  

1. roditeljski  sestanek:  razrednik  predstavi  oddelek, učiteljski zbor, oddelčni letni načrt 

(osnovni in razširjeni program) in novosti v zvezi s Pravili šolskega reda .  Prav  tako  se pogovori 

o dodatnih predlogih staršev o delu šole.  

2. roditeljski sestanek je namenjen obravnavi učne problematike, načinu učenja in evalvaciji 

dela v oddelku.  

3. roditeljski  sestanek:  informativno-kulturni  program.  Razrednik  pripravi  zaključno 

poročilo, učenci pa kratek kulturni program. V primeru, da se za posamezni oddelek izkaže 

potrebno organizirati dodaten sestanek, ga je razrednik dolžan sklicati. Roditeljske sestanke 
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imamo organizirane v različnih terminih z namenom, da se starši lahko udeležijo vseh 

sestankov tudi takrat, ko imajo otroke v različnih razredih. 

 RAZRED URA 

1. RS 26. 8. 2020  –  4. razred 

26. 8. 2020 – 1. razred 

26. 8. 2020 – 5. razred 

7. 9. 2020 – 2. razred 

7. 9. 2020 – 3. razred 

9. 9. 2020 – 6. a 

9. 9. 2020 – 7. razred 

9. 9. 2020 – 8. razred 

9. 9. 2020 – 6. b 

9. 9. 2020 – 9. razred 

17.30 

17.00 

18.00 

17.00 

17.30 

16.30 

17.00 

17.30 

18.00 

19.00 

2. RS 1.–12. 2. 2021 določijo razredniki 

3. RS določijo razredniki določijo razredniki 

 

Individualne dopoldanske govorilne ure 
 

RAZREDNA STOPNJA 

ODDELEK RAZREDNIK DAN URA UČILNICA 

1. a Mira Sovinc 

Romana Osredkar 

torek 

torek 

7.40–8.25 

7.40–8.25 

11 

11 

1. b Darja Sodnik 

Eva Zavrl 

petek 

petek 

7.40–8.25 

7.40–8.25 

9 

9 

2. a Petra Podbevšek Žigman petek 8.30–9.15 7 

2. b Tanja Režek torek 9.20–10.05 6 

3. a Urška Mihevc torek 10.25–11.10 5 

3. b Jenny Kelner ponedeljek 11.15–12.00 4 

4. a Alenka Degen torek 9.20–10.05 zbornica 

4. b Doroteja Bokavšek torek 10.25–11.10 3 
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5. a  Nataša Roblek četrtek 8.30–9.15 17 

5. b Nataša Jeras četrtek 11.15–12.00 15 

 

PREDMET UČITELJ DAN URA UČILNICA 

TJA 1. a 

TJA 1. b 

TJA 2. a in 2. b 

TJA 3. a, 3. b, 5. a in 5. b 

TJA 4. a in 4. b 

Urška Knez 

Sergeja Kovše 

Petra Podbevšek Žigman 

Maja Haclar Anžin 

Ester Beguš 

ponedeljek 

 

petek 

torek 

petek 

12.05–12.50 

 

8.30–9.15 

9.20–10.05 

9.20–10.05 

zbornica 

 

7 

zbornica 

zbornica 

ŠPO 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a  

NIP – šport 4. in 5. razred 

ŠPO 5. a 

ŠPO 4. b in 5. b 

LUM 5. b 

Mina Marinčič 

 

Simona Turk 

Samo Petrič 

Renata Kern 

ponedeljek 

 

ponedeljek 

ponedeljek 

sreda 

12.05–12.50 

 

11.15–12.00 

9.20–10.05 

9.20–10.05 

kabinet MT 

 

kabinet VT 

kabinet VT 

48 

NIP – tehnika 4. in 5. Borut Setničar    

NIP – računalništvo 4. in 5. Marija Pintar    

NIP – nemščina 4. in 5. Admira Ćosić torek 12.00–12.50 zbornica 

DSP Ana Korenčan, Urška Šilc,  

Suzana Grahovac Flajs 

   

 

SKUPINA OPB UČITELJ RAZRED TERMIN UČILNICA 

I. Larisa Stražiščar Rogelj 1. a + 1. b ponedeljek, 11.15 kabinet 10 

II. Manuela Medič 1. b + 2. a sreda, 12.05 zbornica 

III. Marjana Smrkolj 2. a + 2. b četrtek, 12.05 zbornica 

IV. Tatjana Globočnik 2. b + 3. a četrtek, 12.05 zbornica 

V. Mina Marinčič 3. a + 3. b ponedeljek, 12.05 kabinet MT 

VI. Maksimiljan Košir 4. a + 4. b torek, 12.05 zbornica 

VII. Maja Komjanc 4. b + 5. a petek, 11.15 15 

VIII. Katarina Oblak Vidic 5. a + 5. b četrtek, 9.20 zbornica 
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PREDMETNA STOPNJA 

ODDELEK RAZREDNIK – razporeditev DAN URA UČILNICA 

6. a Andreja Dolenec 

BIO: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

NAR: 6. a, 6. b, 7. b 

KEM: 9. a 

torek 10.25–11.10 56 

6. a Snežana Bela 

GEO: 6.–9. razred 

DKE: 7. in 8. razred 

torek 9.20–10.05 zbornica 

7. a Polona Petrica Ponikvar 

FIZ: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

KEM: 8. a, 8. b,9. b 

NAR: 7. a 

OIP – ZVE, SLZ 

petek 10.25–11.10 58 

7. b Maja Haclar Anžin 

TJA: 7. a, 7. b, 8. a/1, 8. b/2, 9./1 

torek 9.20–10.05 zbornica 

8. a Barbara Vampelj 

SLJ: 7. a, 7. b, 8. a/1, 8. a/2, 9./2 

OIP – GKL 

sreda 8.30–9.15 27 

8.b Ester Beguš 

TJA: 6. a, 6. b, 8. b/3, 8. b/4 OIP – FR 

7, FR 8 

petek 9.20–10.05 zbornica 

9. a Samo Petrič 

ŠPO dečki: 6., 7., 8., 9. 

IŠP 

ponedeljek 9.20–10.05 

 

Kabinet VT 

9. b Urška Knez 

TJA: 9./2, 9./3,  

ZGO: 9. a, 9. b 

ponedeljek 12.00–12.50 zbornica 
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OSTALI UČITELJI 

UČITELJ RAPOREDITEV DAN URA UČILNICA 

Admira Ćosić NIP – nemščina 6. 

razred 

OIP – NI2, NI3 

torek 12.00–12.50 zbornica 

Irena Draganjec SLJ: 8. b/3, 8. b/4 sreda 8.30–9.15 15 

Suzana Grahovac Flajs DSP     

Renata Kern LUM: 6.–9. razred sreda 9.20–10.05 48 

Maja Komjanc SLJ: 9./1, 9./3, 

OIP – ŠNO 

petek 11.15–12.00 15 

Ana Korenčan DSP ponedeljek 9.20–10.05 kabinet 19 

Mina Marinčič NIP – ŠPO 6. razred ponedeljek 12.05–12.50 kabinet MT 

Bojana Novak MAT: 8. b/1, 8. b/2 torek 9.20–10.05 zbornica 

Anita Novak Smolič GUM: 6.–9. razred 

MPZ: 6.–9. razred 

OIP – ANI 

sreda 10.25–11.10 13 

Katarina Oblak Vidic SLJ: 6. a, 6. b četrtek 9.20–10.05 zbornica 

Andreja Rudaš ZGO: 6. a, 6. b, 8. a, 

8. b 

torek 9.20–10.05 zbornica 

Borut Setničar TIT: 6.–9. razred 

OIP – OGL, OGU, 

OGK 

   

Urška Šilc DSP   18 

Nataša Šircelj MAT: 8. a/1, 8. b/2, 

9./1, 9./2, 6. a 

ponedeljek 9.20–10.05 31 

Katarina Španić MAT: 6. b, 7. a, 7. b, 

9./3 

torek 10.25–11.10 33 

Simona Turk ŠPO: 6., 7., 8., 9. 

deklice 

OIP – ŠZZ, ŠSS 

ponedeljek 11.15–12.00 kabinet 

šport 
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Predavanje za starše 

DATUM TEMA IZVAJALEC STAROSTNA SKUPINA 

avgust in 

september 

2020 

Pravila šolskega reda in 

modeli izobraževanja v 

šolskem letu 20/21 

1.–9. razred 

Irena Babnik, ravnateljica 1.–9. razred 

12. 10. 2020 Spodbujanje otrokove 

samostojnosti in 

privzdigovanje delovnih 

navad 

ZPM, Tanja Povšič 1.–9. razred 

24. 11. 2020 Radosti in pasti nove 

tehnologije 

Miha Kramli 1.–9. razred 

januar 2021 Poklicna orientacija Matejka Goričanec 9. razred 

februar 

2021 

Informativa za starše 

bodočih prvošolcev 

Irena Babnik in  

Matejka Goričanec 

bodoči prvošolci 

 

Druge oblike dela s starši 
Da bi staršem omogočili čim boljše možnosti za spremljanje in reševanje učne, vzgojne in 

socialne problematike ter čim širši vpogled v življenje in delo šole, jim ponujamo tudi druge 

oblike sodelovanja. Te so: 

 zbiranje in obravnava pripomb ter predlogov, 

 individualni razgovor izven govorilnih ur, telefonske razgovore, pisna sporočila, 

 povabimo jih na sodelovanje pri izvedbi kulturnih in naravoslovnih dni, 

 organiziramo kulturno prireditve za starše, kjer nastopajo učenci, 

 sodelovanje pri dobrodelni športni prireditvi Pomladni vrtiljak, 

 ostale neformalne oblike druženja. 
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SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UČENCEV 

Prehrana učencev 
V šolski kuhinji pripravljamo za naše učence tri obroke dnevno: dopoldansko malico, kosilo, 

popoldansko malico. Popoldanska malica je na voljo učencem, ki so vključeni v oddelek 

podaljšanega bivanja. Čas kosila je med 12.00 in 14.00, popoldansko malico učitelj 

podaljšanega bivanja prevzame v kuhinji do 14. ure in jo razdeli prijavljenim učencem. Učenec, 

ki je prijavljen na popoldansko malico in odide predčasno iz podaljšanega bivanja, 

popoldansko malico odnese s seboj. 

V šolski kuhinji pripravljamo tudi dietne obroke za tiste učence, ki imajo medicinsko indicirana 

potrdila o dieti. Potrdila o medicinsko indiciranih dietah je potrebno posredovati organizatorki 

prehrane, Ines Colarić, vsako tekoče šolsko leto, v letošnjem šolskem letu najkasneje do 2. 9. 

2020. 

Cenik šolske prehrane v šolskem letu 2020/21 

OBROK CENA V EUR 

dopoldanska malica 0,80 

kosilo (1.–9. razred) 2,80 

občasno kosilo za učence 3,10 

kosilo za odrasle in zunanje odjemalce 3,50 

Cenik obrokov se na predlog organizatorja šolske prehrane in kalkulacije obrokov prehrane 

določi s sklepom Sveta šole. 

Ker morajo biti vse finančne obveznosti sproti poravnane, vas prosimo, da plačujete redno. 

Odjava obrokov: 

 Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 7.30 za tekoči dan. Po 

preteku odjave posameznega obroka (obrokov) velja, da je učenec zopet prijavljen na 

vse obroke, če starši niso pravočasno podaljšali odjave. Starši lahko odjavijo ali prijavijo 

posamezni obrok v eAsistentu (modul Prehrana) ali izjemoma tudi po telefonu na tel. 

št. (01) 511 68 72 oz. (01) 511 68 71.  
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Zdrav način prehranjevanja 

Ker je pomembna vrednota naše šole zdravo počutje in je uresničevanje načel Pravil šolskega 

reda in zdrave šole eden izmed pomembnih ciljev naše šole, z letošnjim šolskim letom 

poudarjamo pomen zdravega, uravnoteženega in umirjenega prehranjevanja ter lepega 

vedenja  v jedilnici. Z dnevnim dežurstvom učiteljev v jedilnici in organizatorke prehrane bomo 

poskrbeli za varnost, red in disciplino. Razpored dežurnih učiteljev je objavljen na oglasni deski 

ob glavnem vhodu v šolo. 

 

Zdravstveno varstvo učencev 
 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda šola organizira sistematične zdravstvene preglede, ki potekajo 

v Zdravstvenem domu Ljubljana Šentvid. Datumi pregledov bodo znani naknadno,  učenci 

bodo pravočasno obveščeni. 

Program preventivnih pregledov in cepljenj za učence je sledeč: 

1. razred: preventivni pregled, cepljenje 3. odmerka proti hepatitisu B in morebitna zamujena 

cepljenja, pregled pri zobozdravniku, 

3. razred: preventivni pregled, cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ter 

morebitna zamujena cepljenja, pregled pri zobozdravniku, 

6. razred: preventivni pregled, neobvezno cepljenje za deklice proti virusu HPV in morebitna 

zamujena cepljenja, pregled pri zobozdravniku, 

8. razred: preventivni pregled, morebitna zamujena cepljenja, laboratorijski pregled krvi in 

urina ter pogovor o poklicnih namerah, pregled pri zobozdravniku. 

V šoli bodo organizirani preventivni pregledi zob ter učenje pravilnega čiščenja in nege zob. 

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo deležni tudi dodatne zdravstvene vzgoje, in sicer dve šolski 

uri v vsakem razredu. Program je pripravil Inštitut za javno zdravje, na naši šoli ga bo izvajala 

pooblaščena oseba iz Zdravstvenega doma Ljubljana Šentvid. 
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Teme zdravstvene vzgoje po razredih bodo naslednje: 

1. razred: zdrave navade, 

2. razred: osebna higiena, 

3. razred: zdrav način življenja, 

4. razred: preprečevanje poškodb, 

5. razred: zasvojenost, 

6. razred: odraščanje, 

7. razred: duševno zdravje, 

8. razred: medsebojni odnosi, 

9. razred: vzgoja za dobro spolnost. 

Prometna varnost 
V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

MOL, Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro, staršev in Četrtne skupnosti je Mestna občina 

Ljubljana z začetkom novega šolskega leta preuredila vodenje prometa v okolici naše šole. 

Temeljni cilj nove prometne ureditve je zagotoviti varnost učencem in vsem, ki spremljajo 

otroke v šolo, učiteljem, stanovalcem in številnim obiskovalcem, ki dnevno prihajajo na naše 

območje. 

 Učenci 1. razreda dobijo prvi šolski dan rumene rutice in načrt varne poti v šolo.  

 Učenci 1. in 2. razreda so po 87. členu Zakona o pravilih cestnega prometa dolžni nositi 

rumene rutice celo šolsko leto.  

 Vožnja s kolesi v šolo je dovoljena le učencem z opravljenim kolesarskim izpitom in z 

ustrezno opremo. 

 Učenci naj hodijo v šolo oz. se vračajo domov po najkrajši in najvarnejši poti 

Prometnovarstvena preventiva 
 

Učenec postopno spoznava promet v šolskem okolišu in pravila, ki urejajo odnose med 

udeleženci v prometu. Skladno s telesnim in umskim razvojem učenec razvija in razširja znanja 
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in spretnosti za samostojno in varno sodelovanje v prometu – najprej kot pešec in potnik, nato 

kot kolesar in nazadnje lahko tudi kot voznik kolesa z motorjem. 

Prometna vzgoja v šoli je navzoča v času celotnega šolanja. Pri učnih urah različnih predmetov 

načrtujemo vsebine s prometno tematiko in z aktualnimi vsebinami pri učencih vzbujamo 

zanimanje za dogajanje v prometu. Prometna vzgoja je tudi sestavni del priprav na ekskurzije, 

izlete, športne dneve in učne pohode.  

V skladu s prometnovarnostnim načrtom učence seznanjamo:  

• s pomenom varnostne opreme – dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, 

odsevni trakovi na rokavih, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice in kape za 

prvošolce, 

• s pravilno opremo koles, s pomenom kolesarskih čelad in s kolesarskimi izpiti, 

• s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih oz. kjer ni pločnikov po levi 

strani ceste v smeri hoje, prečkanje na prehodih in izven prehodov, strpnost v prometu), 

• z ostalo prometno vzgojo in preventivno problematiko.  

Učitelji opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov. Na razrednih 

urah se pogovarjajo o kritičnih mestih na šolski poti, opisujejo primere pravilnih in nepravilnih 

ravnanj v prometu. V drugem triletju imajo učenci program usposabljanja za vožnjo s kolesom 

in možnost opravljanja kolesarskega izpita. Teoretično usposabljanje je obvezno za vse učence 

in ga izvajajo učiteljice v okviru pouka. Prav tako je obvezen tudi del praktičnega usposabljanja, 

in sicer vožnja na spretnostnem in prometnem poligonu. Če je učenec uspešno opravil 

teoretični izpit in poligon, lahko (s soglasjem staršev) opravlja še vožnjo na cesti v javnem 

prometu. Po uspešno opravljeni izpitni vožnji pridobi kolesarsko izkaznico. 

Prevozi in varnost vozačev 
 

Vozači, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km ali nimajo zagotovljene varne šolske poti, imajo na 

voljo brezplačen prevoz, ki ga zagotovi Mestna občina Ljubljana, in uporabo mestnega 

potniškega prometa s prevozno kartico Urbana. Učence, ki niso dopolnili 7 let, spremljajo v 

šolo in iz nje starši oz. zakoniti zastopniki. Če je otrok vključen v podaljšano bivanje ali obiskuje 
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interesne dejavnosti, ki trajajo dlje od organiziranega prevoza, morajo starši sami poskrbeti za 

prevoz iz šole. 

Šola z dežurstvi učiteljev dnevno skrbi za varnost vozačev na označenem postajališču pred 

šolo. Dežurstvo na postajališču se izvaja vsak dan med 12.00 in 12.25, 13.00 in 14.00 in 14.45–

15.00 oziroma do zadnje vožnje kombija. 

 

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU 
Področje  zdravja  in  varnosti  pri  delu  zajema  dve  skupini  udeležencev  pri  vzgojno-

izobraževalnem procesu: 

 varnost učencev, 

 varnost delavcev.  

Za področje varnosti pri delu je pooblaščeno podjetje Borštnar, d. o. o. V tem letu bomo 

posebno pozornost posvetili: 

 novostim na področju zakonodaje, 

 zagotavljanju ustreznih pogojev za zdravo in varno delovno okolje, 

 izvedbi letnega programa evakuacije, prvi pomoči, 

 dopolnjevanju sredstev in opreme za osebno varnost, 

 strokovno izpopolnjevanje delavcev s področja varstva pri delu in požarne varnosti. 

Zaposleni se bodo po programu udeleževali preventivnih zdravstvenih pregledov. 

 

SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA 
Z realizacijo LDN se med letom seznanjata svet šole in svet staršev na rednih sejah. Izvajanje 

LDN in izvajanje razvojnega načrta bomo spremljali in realizirali na pedagoških konferencah. 

Spodbujali bomo posamezne izvajalce in nosilce načrtovanih nalog, da s samoevalvacijo  

spremljajo  rezultate  svojega  dela.  Celoten pregled in analiza bosta opravljena ob zaključku 

šolskega leta v Letnem poročilu šole. Sestavni deli letnega načrta (v arhivu šole) so: 
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 letne učne priprave za pouk obveznih predmetov, dodatnega in dopolnilnega pouka, 

za delo oddelkov podaljšanega bivanja, izbirne predmete in ure oddelčnih skupnosti, 

interesne dejavnosti, 

 individualizirani programi za učence s posebnimi potrebami (z odločbo o usmeritvi) in 

programi za nadarjene učence, 

 urniki pouka, dopolnilnega, dodatnega pouka, pouka izbirnih predmetov in drugih 

dejavnosti. 

Letne priprave in delo temeljijo na upoštevanju veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov, 

vključno s pravilniki za tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja. 

 

 

Šmartno, 21. 9. 2020 

     Irena Babnik,  

Ravnateljica OŠ Šmartno pod Šmarno goro 

 

 

     Primož Burgar,  

predsednik Sveta šole OŠ Šmartno pod Šmarno goro 


