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OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU 
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izobraževalnega zavoda OŠ Šmarje pri Kopru 

    je svet šole na seji 29. 9. 2022 
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1 Uvodni del 
 

 

Letni delovni načrt je temeljni dokument, s katerim šola določi vsebino, obseg in razporeditev 

vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom ter učnim načrtom in 

obseg, vsebino ter razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih bo šola izvajala v tem 

šolskem letu. S tem dokumentom se določi delo šolske svetovalne službe, 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 izobraževalnimi, raziskovalnimi institucijami, posvetovalnicami 

oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, ki so potrebne 

za uresničitev programa osnovne šole. 

 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je pripravljen v skladu z Zakonom o osnovni šoli 

(Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 

63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 

popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 

123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in drugimi dokumenti, ki so podlaga za 

načrtovanje in izvajanje dela v osnovni šoli. 

 

Razprava o osnutku LDN je na sejah učiteljskega zbora stekla že ob koncu šolskega leta 

2021/2022. V juniju in juliju 2022 je učiteljski zbor sprejel predlog razporeditve dela in 

posebnih prednostnih opredelitev za delo v prihodnjem šolskem letu, ki ga je potem dokončno 

potrdil na pedagoški konferenci v septembru za  šolsko leto 2022/2023. 

 

LDN je sprejet v tekstualni obliki, obliki tabel, ima pa tudi priloge, ki  se hranijo v dokumentaciji 

šole. Najpomembnejše priloge so letni delovni načrti vseh strokovnih delavcev za pouk 

predmetov po razredih, za dodatni in dopolnilni pouk, za delo z oddelčno skupnostjo in 

interesne dejavnosti ter drugo vzgojno-izobraževalno delo (ure dodatne strokovne pomoči, 

individualnih in skupinskih oblik pomoči …) in se hranijo v letnem arhivu šole. 

 

Spremembe LDN med letom so možne iz različnih razlogov: organizacijske spremembe, 

kadrovske spremembe, nove naloge zaradi aktualnih usmeritev Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, ustanovitelja šole – Mestne občine Koper itd. 
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 Šola si bo prizadevala doseči temeljne cilje vzgoje in izobraževanja: 

 

➔ z zagotavljanjem stalnega strokovnega izpopolnjevanja vsem strokovnim delavcem, 

➔ z razvijanjem sposobnosti za razumevanje in izražanje v maternem jeziku, 

➔ s pridobivanjem splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 

ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja, 

➔ z omogočanjem osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja, 

➔ z razvijanjem in ohranjanjem lastne kulturne tradicije in seznanjanjem z drugimi 

kulturami in civilizacijami, 

➔ z vzgajanjem za medsebojno strpnost s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi, 

➔ z razvijanjem nadarjenosti, umetniškega doživljanja in izražanja, 

➔ z oblikovanjem in spodbujanjem zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

zdravega okolja. 

 

Šola – učiteljski zbor, starši, učenci in vsi zaposleni sledimo dolgoročnim ciljem, ki predstavljajo 

tudi vizijo šole. 

 

 

 

V OŠ Šmarje pri Kopru spoštujemo sebe, druge, svoje delo in okolje. 

Skupaj smo najboljši, kolikor moremo biti. 

 

 

 
Pomembno vlogo v viziji ima kraj Šmarje s svojimi značilnostmi in tradicijo, ki jo je treba 

negovati, hkrati pa biti pogumen, da se najde prostor za novosti in spremembe. Seveda bomo 

negovali tudi značilnosti ostalih krajev, ki sodijo v naš šolski okoliš. 

 

 Prizadevali si bomo, da bo zastavljena vizija postala del življenja šole, učencev, učiteljev, 

staršev in lokalne skupnosti. Menimo, da organizacija svoje bistvo črpa iz zaposlenih na šoli, 

zato je pomembno, da je v kolektivu prijetno vzdušje. Da lahko zaživi v vsej svoji veličini, mora 

biti sestavljena celota – zaposlenih, učencev, staršev in lokalne skupnosti. 

 

Vzpodbujali bomo zdrav telesni in duševni razvoj učencev, ustvarjali prijetno delovno okolje, 

v kakršnega vsi radi prihajamo ter se v njem dobro počutimo, upoštevali demokratičnost in 
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enakopravnost vsakega posameznika. Prav tako si bomo prizadevali za doseganje vrednot, kot 

so: pripadnost, odkritost, spoštovanje, red in disciplina ter sodelovanje. 

 

Zato bomo sledili naslednjim ciljem: 
 

➔ spodbujanje osebne rasti in soustvarjanje pozitivne samopodobe učencev, 

➔ uvajanje učencev v usmerjeno učenje, 

➔ razvijanje odgovornosti, samodiscipline in samoiniciativnosti učencev, 

➔ skrb za kakovostno znanje vseh učencev, 

➔ skrb za vzgojo osebnosti in kolektiva, 

➔ odpiranje šole v kraj in širši življenjski prostor. 

 

Na področju sodelovanja šole z okoljem se bomo dogovarjali z Mestno občino Koper, s 

krajevnimi skupnostmi,  podjetji, društvi, muzeji, gledališči itd. Učitelji so delovne načrte 

aktivov, programe vodenja oddelkov, šolskih organizacij in interesnih dejavnosti oblikovali na 

sestankih šolskih aktivov in na sestankih z učenci. 
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1.1 Podatki o šoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Ravnatelj: Simon Dražič, tel.: 05 656 92 91 

➔ Pomočnica ravnatelja: Nataša Lovrečič Dujmovič, tel.: 05 656 92 99 

➔ Tajništvo: Elfi Jerman, Erika Ličen, tel.: 05 656 92 90 

➔ Računovodstvo: Tina Kozakiv, Katarina Terzić, tel.: 05 656 92 93 

➔ Kuhinja: Mirjana Šćulija (vodja), tel.: 05 656 92 96 

➔ Knjižnica: Nada Prah, tel.: 05 656 92 95 

➔ Pedagoginja: Suzana Puconja, tel.: 05 656 92 94 
 

 

 

 

 

 

 

NAZIV: 

SKRAJŠANO IME: 

Osnovna šola Šmarje pri Kopru 

OŠ Šmarje pri Kopru 

SEDEŽ: 

Matična številka: 

Šmarje 1, 6274 Šmarje 

5083842000 

Davčna številka: 98962043 

Telefon: 05 656 92 90 

E-pošta: 

Faks: 05 656 92 92 

 

sola@ossmarje.si  

Internetni naslov: https://www.ossmarje.si  

mailto:sola@ossmarje.si
https://www.ossmarje.si/
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1.2 Organi upravljanja šole 
 

 

1.2.1 Svet zavoda 
 

Po 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-

izobraževalni zavod Osnovna šola Šmarje pri Kopru upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet 

zavoda ima štiriletni mandat, v njem so predstavniki: 

 

➔ ustanovitelja Mestne občine Koper: 

o Aleš Vežnaver, Vesna Starman, Alja Marčič, 

 

➔ zaposlenih OŠ Šmarje pri Kopru: 

o Kristina Pust Badovinac, Nataša Bodlaj, Irena Pohlen Crnić, Gaja Črnac, Tina 

Kozakiv, 

 

➔ staršev: 

o Denia Savarin, Nika Štefanič, Mateja Koren Medved. 

 

Predsednica sveta zavoda je Kristina Pust Badovinac, njena namestnica je Nataša Bodlaj, stalna 

zapisnikarica Elfi Jerman. 

 

Svet zavoda ima naslednje naloge: 
 

➔ imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda; 

➔ sprejema program razvoja zavoda; 

➔ sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi; 

➔ odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; 

➔ obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki; 

➔ odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca; 

➔ odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom zavoda; 

➔ predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti; 

➔ daje ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih; 

➔ po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda; 

➔ sprejema pravila in druge akte zavoda; 

➔ sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih 

storitev; 

➔ sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih 

s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z 

opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi. 
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1.2.2 Svet staršev 
 

V delo šole se v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in 

učiteljskega zbora.  Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. Predsednika 

sveta staršev izvoli svet  staršev na prvem sestanku v septembru. Predsednica sveta staršev za 

šolsko leto 2022/2023 je ____________________. 

 

Svet staršev se bo predvidoma sestal v naslednjih mesecih: 
 

➔ september 2022, 

➔ januar/februar 2023, 

➔ maj 2023. 

 

Na željo staršev se svet staršev lahko sestane tudi večkrat. Pobudo za sklic posredujejo starši  

predsedniku sveta staršev ali ravnatelju. 

 

Svet staršev bo obravnaval naslednje zadeve: 

 

➔ obravnaval predloge in pripombe staršev po roditeljskih sestankih oddelkov, 

➔ predlog Letnega delovnega načrta, 

➔ analizo učnih rezultatov po ocenjevalnih obdobjih, 

➔ nacionalne preizkuse znanja, 

➔ spremljal realizacijo letnega delovnega načrta, 

➔ potrjeval učbenike in delovne zvezke, 

➔ obravnaval predloge organizacije vzgojno-izobraževalnega dela za naslednje šolsko 

leto. 
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2 Program dela strokovnih organov 
 

 

2.1 Pedagoško vodenje 
 

 

Ravnatelj bo kot pedagoški vodja in poslovodni organ javne šole v tem šolskem letu opravljal 

naloge, določene z 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s 

posebnim poudarkom: 

 

➔ na vodenju učiteljskega zbora, 

➔ na hospitacijah pri posameznih učiteljih, 

➔ na sodelovanju s starši in okoljem, 

➔ na razvijanju oblik in metod dela ter učnih tehnologij in 

➔ na opravljanju nalog, določenih z ustanovitvenim aktom šole. 

 

2.2 Pomočnica ravnatelja 
 

 

Ravnatelju bo pri opravljanju določenih nalog pomagala pomočnica in ga nadomeščala v času  

morebitne odsotnosti. Skrbela bo za organizacijo pouka, nadomeščanja, dneve dejavnosti itd. 

 

2. 3 Vsebine dela učiteljskega zbora 
 

 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Delo zbora bo usmerjeno na: 

 

➔ obravnavo in sprejem LDN, 
➔ evalvacijo vzgojnega načrta šole, 
➔ obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno- 

izobraževalnim delom (v nadaljevanju VID), 
➔ odločanje o vzgojnih in učnih uspehih učencev in 
➔ izobraževalne vsebine. 

 
2.4 Oddelčni učiteljski zbor 

 

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki bodo opravljali VID v posameznem 

oddelku. Obravnavali bodo vzgojno-izobraževalno problematiko oddelka, oblikovali program 

dela z nadarjenimi in tistimi, ki težje napredujejo, odločali o vzgojnih ukrepih ter opravljali 

naloge v skladu z zakonom. Oddelčni zbori se bodo sestali enkrat v vsakem ocenjevalnem 

obdobju ali po potrebi. 

 



13 
 

2.5 Strokovni aktivi 
 

 

Strokovne aktive bodo sestavljali strokovni delavci, ki poučujejo isti predmet oz. predmetno 

področje. Obravnavali bodo problematiko predmeta oz. predmetnega področja. Več 

pozornosti bodo posvečali preverjanju in ocenjevanju, usklajevali merila za ocenjevanje, dajali 

predloge učiteljskemu zboru za izboljševanje VID, obravnavali pripombe staršev učencev in 

opravljali strokovne naloge, opisane v svojih načrtih, sprejetih v mesecu avgustu 2022. 

 

2.5.1 Vodje strokovnih aktivov 

 

Aktiv Vodja aktiva 

Aktiv 1. triade Mateja Puc 

Aktiv 2. triade Tamara Benčič 

Aktiv podaljšanega bivanja Dušica Savarin 

Aktiv naravoslovja  Lucija Gračner 

Aktiv družboslovja in jezikoslovja  Gordana Crnarić 

Aktiv vodstva šole Nataša Lovrečič Dujmovič 

 

Obveznosti vodje aktiva: 

➔ odda letni plan dela aktiva ravnatelju šole; 

➔ sklicuje sestanke aktiva; 

➔ poskrbi, da so sprejeti in potrjeni kriteriji ocenjevanja; 

➔ se udeležuje rednih mesečnih sestankov vseh vodij aktivov, ki ga skliče ravnatelj; 

➔ vabilo na aktiv posreduje ravnatelju šole; 

➔ zapisnike aktiva posreduje pomočnici ravnatelja šole; 

➔ skrbi za povezavo aktiva z ostalimi aktivi ter vodstvom šole. 

 

Naloge strokovnih aktivov: 

➔ organizacija dela in dni dejavnosti, 

➔ načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja, 

➔ aktualnosti ob izvajanju programa šole, 

➔ analiza učnega uspeha pred vsakim ocenjevalnim obdobjem, 

➔ spremljanje dela v prvem, drugem in tretjem VIO, 

➔ posodabljanje učiteljeve letne priprave na pouk, 

➔ medrazredno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, 

➔ strokovno načrtovanje po vertikali, 

➔ medpredmetno načrtovanje, 

➔ načrtovanje varne poti v šolo, 

➔ reševanje sprotnih zadev in nalog, 

➔ spremljanje izvajanja šolskega reda – kritična presoja, 

➔ spremljanje novosti v vzgoji in izobraževanju. 
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2.6 Razredniki 
 

 

Razredniki bodo vodili delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirali vzgojne in učne rezultate 

oddelka, skrbeli za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodelovali s 

starši in ŠSS, odločali o vzgojnih ukrepih in opravljali druge naloge v skladu z zakonom. 

 

2.7 Skupine za posamezne dejavnosti 
 

 

 

Gaja Črnac Vodja šolske prehrane - predsednica 

Suzana Puconja Svetovalna delavka 

Adina Deučman Predstavnica učiteljev predmetne stopnje 

Sara Brčina Predstavnica učiteljev razredne stopnje 

Irina Hempt Maršič Predstavnica vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vrtca 

Tamara Toplikar Pomočnica ravnatelja za vrtec 

Simon Dražič Ravnatelj 

 

 

 

Edi Glavina Učitelj, predsednik 

Suzana Puconja Pedagoginja 

Erika Ličen Tajnica 

 

 

 

Mateja Stubelj Učiteljica športa – predsednica 

Sonja Rak Učiteljica športa in PB 

Tamara Benčič Učiteljica razredne stopnje 

Skupina za šolsko prehrano 

Komisija za uničenje šolske dokumentacije 

Komisija za uničenje zbirnikov ŠV kartonov 
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 Skupina za šolsko spletno stran 

 

Bojan Maljevac Učitelj, ROID - vodja 

Jana Jurič Učiteljica razredne stopnje 

Irena Kavrečič Holcman Učiteljica slovenščine 

Matjaž Borovničar Učitelj likovne umetnosti 

Edi Glavina Učitelj podaljšanega bivanja 

Nataša Lovrečič Dujmovič Pomočnica ravnatelja 

Simon Dražič Ravnatelj 

 

 

 Skupina za spletno stran vrtca 

 

Tamara Toplikar Pomočnica ravnatelja za vrtec - vodja 

Bojan Maljevac ROID 

Lara Markežič Pomočnica vzgojiteljice 

Vesna Germanis Kavrečič Vzgojiteljica 

Simon Dražič Ravnatelj 

 

 

 

2.8 Šolski sklad 
 

 

Ustanovljen je z namenom financiranja dejavnosti in potreb učencev, ki niso sestavina 

izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba 

na tekmovanjih …). Učencem želi zagotoviti boljšo in višjo kakovost vzgojno-izobraževalnega 

programa, kamor sodijo obogatitveni VIZ programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. 

Nadzor nad sredstvi šolskega sklada ima upravni odbor, ki deluje v skladu s pravilnikom in je 

sestavljen iz sedmih članov; iz treh predstavnikov staršev (predlagal jih svet staršev) in štirih 

predstavnikov zaposlenih zavoda (predlagal jih je svet šole). 

 

Predlagani predstavniki upravnega odbora šolskega sklada so: Gordana Crnarić (predsednica), 

Andrejka Lokatelj, Suzana Majer, Samanta Fidel, Jenny Morgan, Andreja Florjančič in Matej 

Valenčič. 

 

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, 

zapuščin in iz drugih virov. 
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3 Organizacija vzgojno izobraževalnega dela 
 

 

3.1 Osnovni podatki 
 

 

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Šmarje pri Kopru 

 

Sedež zavoda: Šmarje 1, 6274 Šmarje 
 

 

 

USTANOVITELJ 

Ustanovitelj šole je Mestna občina Koper. Osnovna šola Šmarje pri Kopru je javni vzgojno-

izobraževalni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta Mestne občine Koper 22. 11. 1996.  

 

 

3.2 Šolski okoliš 
 

 

S svojo dejavnostjo centralna šola pokriva območja naselij Krajevne skupnosti Šmarje in 

naselja Šalara. Krajevna skupnost obsega naselja: Brič, Dilici, Fijeroga, Gažon,  Grinjan, 

Grintovec, Koštabona,  Krkavče, Pomjan, Puče, Srgaši, Šmarje in Župančiči.  

 

Posebnost šolskega okoliša je v tem, da se razprostira po velikem področju. Večina učencev je 

vozačev, kar predstavlja dodaten organizacijski izziv dela na šoli. 

 

Matična enota je Osnovna šola Šmarje pri Kopru, kjer je sedež zavoda. V okviru zavoda OŠ 

Šmarje pri Kopru deluje tudi vrtec. 
 

 

Dejavnosti šole so: 

 

V skladu z ustanovitvenim aktom šole so naše dejavnosti: 

➔ P 85.100 Predšolska vzgoja 

➔ P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 

➔ C 18.120 Drugo tiskanje 

➔ C 18.130 Priprava za tisk in objavo 

➔ C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

➔ G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

➔ G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

➔ G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
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➔ H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 

➔ I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas 

➔ I 56. 210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

➔ I 56.290 Druga oskrba z jedmi 

➔ J 58.110 Izdajanje knjig 

➔ J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

➔ J 58.190 Drugo založništvo 

➔ J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

➔ J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 

➔ J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami 

povezane dejavnosti 

➔ J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

➔ J 63.990 Drugo informiranje 

➔ L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

➔ M 74.300 Prevajanje in tolmačenje 

➔ N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 

➔ N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

➔ N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

➔ N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in 

zakup 

➔ N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in 

zakup 

➔ N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 

dejavnosti 

➔ N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

➔ P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa 

in rekreacije 

➔ P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju 

kulture in umetnosti 

➔ P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

➔ P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

➔ R 90.010 Umetniško uprizarjanje 

➔ R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

➔ R 91.011 Dejavnost knjižnic 

➔ R 93.110 Obratovanje športnih objektov 

➔ R 93.190 Druge športne dejavnosti 

➔ R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 

➔ R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
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Vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela so v skladu s predmetnikom in 

učnim načrtom ter nekaterimi postavkami razširjenega programa šole. 

Strokovni delavci imajo učno in delovno obveznost. Učna obveznost je opredeljena z 

vsakoletno sistematizacijo, sprejeto na uvodni pedagoški konferenci in potrjeno s strani 

Ministrstva za šolstvo in šport. Delovna obveznost je opredeljena s kolektivno pogodbo in 

obsega tedensko 40 ur. Vsem delavcem pripada dopust, opredeljen v odločbi o dopustu, ki jo 

delavci prejmejo do konca februarja v tekočem letu. V času počitnic učitelji nimajo učne 

obveznosti, delovno pa, če nimajo dopusta. Ravnatelj in vodstvo šole odrejajo dodatne naloge 

takrat, kadar je potrebno nadomestiti za krajši čas odsotnega delavca, zadostiti zahtevi po večji 

varnosti učencev in zaradi drugih opravil, ki jih zahteva izvedba zagotovljenega in razširjenega 

programa šole. Vodstvo šole zagotavlja enakomerno obremenitev vseh strokovnih delavcev. 

 

Pregled sistemizacije, razporeditve strokovnih delavcev, učilnic in govorilnih ur je v prilogi 

LDN. 

 

3.3 Sistemizacija delovnih mest 

 

Sistemizacija se na podlagi podatkov (števila učencev, oddelkov, skupin ipd.) pripravlja na 

spletnem portalu MIZŠ. Naloga šole je vnesti vse podatke šole in vnos specifik pri izvedbi VID 

za vsako šolsko leto posebej. Sistemizacijo dokončno potrdi MIZŠ na tekoče šolsko leto do 

konca meseca oktobra. 

 

Stanje sistemizacije na dan 29. 9. 2022 je prikazano v spodnjih tabelah. 

 

3.3.1 Sistemizacija od 1. do 5. razreda 
Naziv delovnega mesta Po 

predmetniku 
Delitve Ure za ločeno 

poučevanje 
Specifike 

ur del. 
mest 

ur del. 
mest 

ur del. 
mest 

ur del. 
mest 

Učitelj razrednega pouka 232 10,55 
      

- za dodatne skupine pri 
tečaju plavanja 

1,14 0,05 
      

Drugi strokovni delavec v 1. 
razredu 

20 0,91 
      

Učitelj dopolnilnega pouka - 
raz. pouka 

5 0,23 
      

Učitelj dodatnega pouka - 
raz. pouka 

5 0,23 
      

Skupaj 263,1
4 

11,97 0 0 0 0 0 0 
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3.3.2 Sistemizacija od 6. do 9. razreda 
Naziv delovnega mesta Po 

predmetniku 
Delitve Ure za ločeno 

poučevanje 
Specifike 

ur del. 
mest 

ur del. 
mest 

ur del. 
mest 

ur del. 
mest 

Učitelj slovenščine 34 1,62 4,5 0,21 
    

Učitelj matematike 32 1,45 4 0,18 
    

Učitelj angleščine 28 1,27 3 0,14 
    

Učitelj likovne umetnosti 8 0,36 0,3 0,01 
    

Učitelj glasbene umetnosti 8 0,36 
      

Učitelj geografije 13 0,59 
      

Učitelj zgodovine 14 0,64 
      

Učitelj domovinske in 
državljanske kulture in etike 

4 0,18 
      

Učitelj fizike 8 0,36 
      

Učitelj kemije 8 0,36 
      

Učitelj biologije 7 0,32 
      

Učitelj naravoslovja 10 0,45 
      

Učitelj gospodinjstva 3 0,14 3 0,14 
    

Učitelj tehnike in tehnologije 8 0,36 4 0,18 
    

Učitelj športa 18 0,82 6 0,27 
    

Učitelj dopolnilnega pouka  4 0,18 
      

Učitelj dodatnega pouka  4 0,18 
      

Skupaj 211 9,64 24,8 1,13 0 0 0 0 
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3.3.3 Sistemizacija izbirnih predmetov 
Izbirni predmeti Po predmetniku Specifike  

Št. 
učencev 

Št. 
skupin 

Št. ur Št. skupin Št. ur 

Izbrani šport /i/ 19 1 1 
  

Likovno snovanje 1 /i/ 18 1 1 
  

Likovno snovanje 2 /i/ 12 1 1 
  

Likovno snovanje 3 /i/ 17 1 1 
  

Načini prehranjevanja /i/ 15 1 1 
  

Obdelava gradiv: les /i/ 10 1 1 
  

Organizmi v naravi in umetnem 
okolju /i/ 

6 1 1 
  

Poskusi v kemiji /i/ 12 1 1 
  

Računalniška omrežja /i/ 11 1 1 
  

Sodobna priprava hrane /i/ 17 1 1 
  

Sonce, Luna in Zemlja /i/ 9 1 1 
  

Šport za sprostitev /i/ 25 2 2 
  

Turistična vzgoja /i/ 7 1 1 
  

Urejanje besedil /i/ 9 1 1 
  

Zvezde in vesolje /i/ 10 1 1 
  

Skupaj 197 16 16 0 0 

Skupaj po normativu 
 

17 
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3.3.4 Sistemizacija ostalih strokovnih delovnih mest 
Naziv delovnega mesta Po 

predmetniku 
del. mest 

Dodatni 
delež DM 

Specifika del. 
mest 

Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja 3,88 
  

Strokovni delavec v jutranjem varstvu 0,29 
  

Učitelj individualne in skupinske pomoči 0,41 
  

Učitelj za dodatne ure slovenščine - tujci 0 
  

Učiteljica zborovskega petja 0,27 
  

Učitelj interesnih dejavnosti s področja 
umetnosti, tehnike in tehnologije 

0,14 
  

Učitelj interesne dejavnosti za pripravo in 
izvedbo kolesarskega izpita 

0,05 
  

NIP - prvi tuji jezik - angleščina 0,18 
  

NIP - drugi tuji jezik - italijanščina 0,36 
  

NIP - drugi tuji jezik - italijanščina 0,45 
  

Skupaj 6,03 0 0 

 

3.3.5 Sistemizacija drugih delovnih mest 
Naziv delovnega mesta Po predmetniku 

del. mest 
Dodatni delež 

DM 
Specifika del. 

mest 

Ravnatelj 1 
  

Pomočnica ravnatelja 1 
  

Svetovalna delavka 1,2 
  

Knjižničarka 0,9 
  

Računalnikar - organizator informacijske 
dejavnosti 

0,75 
  

Organizatorka šolske prehrane 0,08 
  

Laborant 0,23 
  

Spremljevalec - začasni 
  

1 

Računovodkinja 1 
  

Tajnica VIZ VI 1 
  

Hišnik IV 1 
  

Kuharica 1,13 
  

Čistilec II 4,25 
  

Skupaj 13,54 0 1 
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3.3.6 Skupna kadrovska zasedba šole 
 

I. STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku 
del. mest 

Učitelj na razredni stopnji 11,97 

Učitelj na predmetni stopnji 10,77 

Učitelj obveznega izbirnega predmeta 0,73 

Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja 3,88 

Strokovni delavec v jutranjem varstvu 0,29 

Učitelj individualne in skupinske pomoči 0,41 

Učiteljica zborovskega petja 0,27 

Učitelj interesnih dejavnosti s področja umetnosti, tehnike in tehnologije 0,14 

Učitelj interesne dejavnosti za pripravo in izvedbo kolesarskega izpita 0,05 

Učiteljica neobveznih izbirnih predmetov NIP - prvi tuji j. - angleščina 0,18 

Učiteljica neobveznih izbirnih predmetov NIP - drugi tuji j. - italijanščina 0,82 

Svetovalna delavka 1,2 

Knjižničarka 0,9 

Računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti 0,75 

Organizatorka šolske prehrane 0,08 

Spremljevalec - začasni 1 

Skupaj 33,44 

 

II. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE ŠOLE 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku 
del. mest 

Računovodkinja 1 

Tajnica VIZ VI 1 

Hišnik IV 1 

Kuharica 1,13 

Čistilec II – zunanji servis 4,25 

Skupaj 8,38 
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III. SKUPAJ ŠOLA 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku 
del. mest 

Ravnatelj 1 

Pomočnica ravnatelja 0,45 (1*) 

Strokovni delavci 33,44 

Administrativno-tehnično osebje 8,38 

Skupaj 43,27 

* pomočnica ravnatelja je v celoti zaposlena kot pomočnica, mora pa dopolnjevati svojo delovno obvezo z 22 
urami svetovalnega dela 

 

 

IV. DOPOLNILNA DELOVNA MESTA ŠOLE 

Naziv delovnega mesta Plačnik Delež 
delovnih 

mest 

Specialni, socialni pedagogi, psihologi in logopedi – zunanji sodelavci MIZŠ 1,73 

Javni delavec MOK 1 

Učiteljica italijanščine v 1. triadi MOK 0,55 

Dodatni program, učna pomoč, varstvo vozačev MOK 1,87 

Tajnica šola 0,5 

Kuhinjska pomočnica šola 0,52 

Skupaj  6,17 
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3.3.7 Skupna kadrovska zasedba vrtca 
 

I. STROKOVNI DELAVCI VRTCA 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku 
del. mest 

Vzgojiteljice 6 

Vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice 7,1 

Svetovalna delavka 0,2 

Računalnikar 0,2 

Organizatorka prehrane 0,1 

Organizatorka zdravstveno-higienskega režima 0,1 

Skupaj 13,7 

 

II. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE VRTCA 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku 
del. mest 

Računovodkinja 0,4 

Tajnica VIZ VI 0,4 

Hišnik IV 0,33 

Kuharica 2,76 

Perica 0,48 

Čistilec II – zunanji servis 1,44 

Skupaj 5,81 

 

III. SKUPAJ VRTEC 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku 
del. mest 

Pomočnica ravnatelja za vrtec 0,57 

Strokovni delavci 13,7 

Administrativno-tehnično osebje 5,81 

Skupaj 20,08 

 

IV. DOPOLNILNA DELOVNA MESTA V VRTCU 

Naziv delovnega mesta Plačnik Delež 
delovnih 

mest 

Hišnik vrtec 0,67 

Kuharica vrtec 0,11 

Skupaj  0,78 
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3.3.8 Skupna kadrovska zasedba šole in vrtca 
 

Naziv delovnega mesta Po predmetniku 
del. mest 

Ravnatelj 1 

Pomočnica ravnatelja (šola) 0,45 (1*) 

Pomočnica ravnatelja za vrtec 0,57 

Strokovni delavci 47,14 

Administrativno-tehnično osebje 14,19 

Skupaj 63,35 

* pomočnica ravnatelja je v celoti zaposlena kot pomočnica, mora pa dopolnjevati svojo delovno obvezo z 22 
urami svetovalnega dela 
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3. 4 Seznam zaposlenih 

 

3.4.1 Strokovni delavci šole 
Št. Priimek in ime Delo 

1 Baronik Nika Učiteljica 5. b 

2 Benčič Tamara Učiteljica 4. b, PB 

3 Bissachi Ena Učiteljica TJA, N2A 

4 Bodlaj Nataša Učiteljica 4. a, PB 

5 Borovničar Matjaž Učitelj LUM, TIT, LS1, LS2, LS3, OGL 

6 Brčina Sara Učiteljica 3. b, PB 

7 Bržan Astrid Učiteljica SLJ, DDP, PB 

8 Crnarić Gordana Učiteljica ZGO, DKE, N2I 

9 Čopi Stanišić Suzana Učiteljica GUM, mladinski in otroški pevski 
zbor 

10 Črnac Gaja Učiteljica BIO, GOS, SPH, NPH, ONA, laborant, 
vodja prehrane v šoli in vrtcu 

11 Deučman Adina Učiteljica TJA, GEO, TVZ 

12 Dončič Lucija Druga učiteljica v 1. razredu, PB 

13 Dražič Diana Učiteljica 2. a 

14 Dražič Simon Ravnatelj 

15 Glavina Edi Učitelj PB, VV 

16 Gračner Lucija Učiteljica MAT, DDP, UBE, ROM, ROID 

17 Hrvatin Jožica Učiteljica GEO, TIT, ID LUM, JV, učna pomoč 

18 Jurič Jana Učiteljica 5. a, PB 

19 Kavrečič Holcman Irena Učiteljica SLJ 

20 Kovačič Bojana  Učiteljica PB, VV 

21 Lokatelj Andrejka Učiteljica 1. b 

22 Lovrečič Dujmovič Nataša Pomočnica ravnatelja (šola) 

23 Maljevac Bojan Učitelj MAT, DDP, ROID 

24 Prah Nada Knjižničarka, učiteljica ZGO  

25 Puc Mateja Učiteljica 2. b, PB 

26 Puconja Suzana Svetovalna delavka, ISP 

27 Pust Badovinac Kristina Učiteljica KEM, NAR, POK, DDP, laborant 

28 Rak Sonja Učiteljica ŠPO, PB, plavanje, učna pomoč 

29 Sabadin Karmen Učiteljica 3. a 

30 Savarin Dušica Učiteljica PB, VV 

31 Segulin Anja Učiteljica ITJ, N2I 

32 Stančič Dorjana Učiteljica 1. a, PB 
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33 Stubelj Mateja Učiteljica ŠPO, IŠP, ŠSP, ISP 

34 Štefančič Počkaj Patricija Učiteljica TJA, DDP 

35 Vidmar Martin Učitelj FIZ, MAT, DDP, SLZ, ZVE, laborant 

 

3.4.2 Strokovni delavci vrtca 
Št. Priimek in ime Delo 

1 Dovžan Nataša Vzgojiteljica 

2 Fidel Samanta Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

3 Germanis Kavrečič Vesna Vzgojiteljica 

4 Hempt Maršič Irina Vzgojiteljica 

5 Hrvatin Suzana Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

6 Klajderič Veronika Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

7 Krpan Črnac Samanta  Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

8 Lešnik Katja Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

9 Majer Suzana Vzgojiteljica 

10 Malinarić Petra Vzgojiteljica 

11 Markežič Lara Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

12 Pergar Ingrid Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

13 Pohlen Crnić Irena Vzgojiteljica 

14 Pucer Laura Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice, 
nadomeščanje odsotne delavke 

15 Toplikar Tamara Pomočnica ravnatelja za vrtec 

16 Vižintin Anja Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice 

 
 

3.4.3 Zunanji strokovni delavci 
Št. Priimek in ime Delo 

1 Školaris Mojca Specialna pedagoginja 

2 Trobec Darja Logopedinja 

3 Valič Barbara Socialna pedagoginja 

4 Vičič Miro Psiholog 

5 Vidovič Novinec Marjetka Specialna pedagoginja 
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3.4.4 Administrativno – tehnično osebje in ostali zaposleni 
Št. Priimek in ime Delo 

1 čistilke Zunanji servis 

2 Dovžan Martina Kuharica  

3 Jajalo Rebeka Spremljevalka 

4 Jerman Elfi Tajnica 

5 Jerman Kristina Kuharica 

6 Jurinčič Nataša Kuharica 

7 Kozakiv Tina Računovodkinja 

8 Ličen Erika Tajnica 

9 Maslić Aleksander Hišnik 

10 Mohorčič Kevin Hišnik 

11 Pez Valter Javni delavec 

12 Stojcheva Katica  Pomočnica kuharice, perica 

13 Šćulija Mirjana Kuharica 

14 Terzić Katarina Administratorka, knjigovodkinja 

 
 

Urnike, zasedenost razredov, nadomeščanja, beleženje delovnega časa, razpored govorilnih 

ur, vozne rede, dežurstva ipd. koordinira pomočnica ravnatelja Nataša Lovrečić Dujmovič.  

 

Letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo, v katerih vsi strokovni delavci opredelijo 

vsebine, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s 

predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebine in razporeditev interesnih in drugih 

dejavnosti, ki jih izvajajo, se hranijo v pisni obliki pri strokovnem delavcu in v e-obliki pri 

ravnatelju. 

Letne priprave so strokovni dokumenti, izdelani na podlagi predpisanega predmetnika in 

posameznih učnih načrtov. Za njihovo spremljanje in evalvacijo je odgovoren ravnatelj šole, 

zato jih na svetu staršev in svetu šole ne obravnavamo oz. potrjujemo. 
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4 Pogoji dela 

 

4.1 Prostorski pogoji 

 
OŠ Šmarje pri Kopru ima 4.213,66 m2 površine (šola 3.513,01 m2 in VVO 700,65 m2). 
Šolsko poslopje, ki je bilo predano kolektivu z uradno otvoritvijo šole in VVO 17. 12. 1983, je 
zgrajeno v središču vasi Šmarje, ki je obenem center krajevne skupnosti. Dodatno je bila 
obnovljena leta 2003.  
 

4.1.1 ŠOLA 
 
a) Prostori za pouk 

− učilnice 835,99 m2 

− učne delavnice 54,99 m2 

− kabineti 149,00 m2 

− knjižnica 149,73 m2 

− telovadnica 288,00 m2 

− ostale površine 50,96 m2 

  s k u p a j 1.528,67 m2 

• prizidek 

− učilnice  243,68 m2 

− igralni prostor 62,09 m2 

− prostor za igro 29,00 m2 

s k u p a j 334,77 m2 

 
b) Prostori za ostale namene 

− jedilnica, večnamenski prostor 147,20 m2 

− kuhinja 145,42 m2 

− arhiv 27,00 m2 

− fotokopirnica 11,59 m2 

− sanitarije, garderobe 209,10 m2 

− upravni prostori 109,32 m2  

− kotlarna 56,80 m2 

− ostale površine 81,56 m2 

  s k u p a j 787,99 m2 

 

• prizidek 

− sanitarije, garderobe 153,65 m2 

− stopnišče, vetrolov 25,81 m2 

− kabinet 29,68 m2 

− čistila 7,50 m2 

s k u p a j 216,64 m2 

 
c) Komunikacije                                                                                                        437,79 m2 

  a, b, c skupaj 2.754,45 m2 

d) Zaklonišče 207,15 m2 

  a, b, c, d skupaj 2.961,60 m2 
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e) Skupaj šola 

  a, b, c, d in prizidek skupaj 3.513,01 m2 

 
 

4.1.2 VRTEC 
 
a) Prostori za vzgojno−varstveno dejavnost 

− igralnice  238,00 m2 

− izolirnica – previjalnica 5,75 m2 

− večnamenski prostor – telovadnica 84,00 m2 

− WC in umivalnice  28,50 m2 

− hodnik – garderoba  87,50 m2 

− ostali hodniki  50,50 m2 

− zbornica (garderoba) 30,00 m2 

− pisarna (delavnica za tehnični pouk) 12,00 m2 

− igralnica (zbornica + pisarna) 45,00 m2 

s k u p a j 581,25 m2  

b) Upravni prostori in drugo 
 

− sanitarije, garderoba za delavce 8,00 m2 

− čajna kuhinja, pralnica 12,60 m2 

− 2 skladišči 16,50 m2 

− prostor za čistila 5,00 m2 

  a, b skupaj 623,35 m2 

• prizidek 

− igralnica 50,34 m2 

− sanitarije, garderobe 25,96 m2 

s k u p a j 77,30 m2 

 
c) Skupaj vrtec 

  a, b, c in prizidek skupaj 700,65 m2 

 

4.1.3 Skupaj vrtec, šola in prizidek 
S K U P A J 4.213,66 m2 
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5 Šolski koledar 
 

 

V skladu s 15. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. List RS, št. 50/12) 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdaja navodila za razpored pouka, počitnic in pouka 

prostih dni v šolskem letu 2022/2023. 

 

5.1 Pouk in prosti dnevi 
 

 

2
0

2
2

 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - petek 31. 10. –  4. 11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek - ponedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
0

2
3

 

nedelja - ponedeljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

ponedeljek - petek 30. 1. – 3. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE 
(RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA 
IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN 
POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE 

sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

ponedeljek -   petek 6. 2. – 10. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, 
PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: 
RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

petek - sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 26. 4. 

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, 
PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: 
RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 
(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za 
osnovne šole) 

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

četrtek - torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek - torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

četrtek 15. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; 
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

petek 23. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. 
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - četrtek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 
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5.2 Časovni razpored dela na šoli 

 

5.2.1 Urnik pouka 

 

URA Od 1. do 5. razreda URA Od 6. do 9. razreda 

Predura 7.30–8.15 Predura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05 1. ura 8.20–9.05 

2. ura 9.10–9.55 2. ura 9.10–9.55 

MALICA 9.55–10.15 MALICA 9.55–10.15 

3. ura 10.15–11.00 3. ura 10.15–11.00 

4. ura 11.05–11.50 4. ura 11.05–11.50 

5. ura 11.55–12.40 5. ura 11.55–12.40 

KOSILO 12.40–13.10 6. ura 12.45–13.30 

6. ura 13.10–13.55 KOSILO 13.30–14.00 

7. ura 14.00–14.45 7. ura 14.00–14.45 

 

 

5.2.2 Urnik podaljšanega bivanja 
 

URA Za vse skupine PB 

1. ura PB 12.40–13.30 

2. ura PB 13.30–14.20 

3. ura PB 14.20–15.10 

4. ura PB 15.10–16.00 

5. ura PB (polovična ura) 16.00–16.25 

Varstvo vozačev 16.25–17.10 
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5.3 Ocenjevalna obdobja 
 

 

 
 

ocenjevalna obdobja trajanje Ocenjevalna konferenca 

prvo ocenjevalno obdobje 1. 9. 2022–31. 1. 2023 30. januar 2023 (1.– 9. r.) 

drugo ocenjevano obdobje 1. 2. 2023–15. 6. 2023 (9. r.) 

 

1. 2. 2023–23. 6. 2023 (1.– 8. r.) 

12. junij 2023 (9. r.) 

 

15. 6. 2023 (1. do 5. r.) 

19. junij 2023 (6.– 8. r.) 

 

Predmetni, razredni ter popravni izpiti (vključno s pripravami) 

 

 

 
 

 

5.4 Ostale pedagoške konference in pedagoški sestanki 
 

 

Pedagoške konference učiteljskega zbora bomo predvidoma imeli vsak mesec pred skupnimi 

govorilnimi urami – po predhodnem skupnem dogovoru. 

 

Zaključna konferenca za šolsko leto 2022/2023 bo predvidoma v ponedeljek, 3. 7. 2023. 

 

Delovni sestanki bodo potekali po potrebi in bodo sklicani po običajno poti v eZbornici. Teme 

sestanka lahko predlaga in pripravi vsak strokovni delavec po predhodnem dogovoru. 

 

V vsakem ocenjevalnem obdobju bomo imeli za vsak oddelek vsaj en sestanek oddelčnega 
učiteljskega zbora. 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6. - 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6. - 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. - 15. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 23. 6. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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5.5 Nacionalni preizkusi znanja 
 

 

 

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost 

2
0

2
2

 

SEPTEMBER 1. 9. – četrtek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega 
predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli 
preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim 
preverjanjem znanja 

NOVEMBER 30. 11. – sreda  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. 
razreda, ki bodo opravljali NPZ  

2
0

2
3

 

 
 
 
MAJ 
 
 
 
 

4. 5. – četrtek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. 
razred 

8. 5. – 
ponedeljek 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. – sreda NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

31. 5. – sreda RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 9. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

2. 6. – petek  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

6. 6. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu  
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

7. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

8. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

12. 6. – 
ponedeljek 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 9. razredu 

15. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 

16. 6. – petek  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 6. razredu 

23. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 
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Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni s potekom 

nacionalnih preizkusov znanja. 

 

Nacionalni preizkusi znanja so standardni postopki preverjanja in ocenjevanja znanja, ki zagotavljajo 

enake in primerljive možnosti vsem učencem. Z njimi se preverjajo standardi znanja učencev. 

Preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje iz 

slovenščine, matematike in angleščine. Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, 

matematike in izbranega predmeta, ki ga vsako leto določi ministrstvo. Ministrica je 1. septembra 

določila, da se v šolskem letu 2022/2023 preverja znanje iz domovinske in državljanske kulture in etike, 

fizike, glasbene umetnosti in tujega jezika. Na naši šoli bodo devetošolci preverjali znanje domovinske 

in državljanske kulture in etike. 

 

Dosežki učencev so izraženi v točkah in v odstotkih. Učenci 6. in 9. razreda prejmejo obvestilo z 

vpisanimi dosežki na NPZ. Dosežki na NPZ bodo devetošolcem v primeru potrebe po dodatnem kriteriju 

služili tudi za vpis v srednjo šolo. 
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6 Obseg in vsebina vzgojno-izobraževalnega dela – obveznega dela 
 

 

Šola ga mora organizirati, učenci se obvezno vključijo. Obseg in vsebino obveznega vzgojno- 

izobraževalnega dela predpisujeta predmetnik in učni načrt. Obvezni del programa bo 

obsegal: 

 

➔ obvezne predmete po predmetniku, 

➔ izbirne predmete, 

➔ obvezne dejavnosti ob pouku (pevski zbor, kolesarski izpiti, oddelčne skupnosti), 

➔ kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve/družbeno potrebno delo, delovne 

akcije, 

➔ zimsko šolo v naravi za učence 5. razredov, 

➔ plavanje za učence 3. razredov. 

 

 

6.1 Prednostne naloge šole v tem letu 
 

 

Najvažnejša naloga šole je izvajanje programa devetletne OŠ. Sodelovali bomo z Mestno 

občino Koper, svetovalci Zavoda za šolstvo OE Koper in MIZŠ. 

Skrb za varnost učencev in navajanje na zdrav način življenja (prehranjevalne navade, 

preživljanje prostega časa) je namenjen temu, da: 

➔ bodo učenci kar najbolje osvojili osnovna znanja, ki so potrebna za nadaljnje šolanje; 

➔ bodo razvili čim več svojih sposobnosti; 

➔ bodo radi hodili v šolo, se naučili samostojnega učenja in da bodo pri delu doživljali 

uspehe; 

➔ bodo redno pisali domače naloge; 

➔ bodo dosledno uporabljali vljudnostne navade; 

➔ bo čim več učencev sodelovalo na različnih tekmovanjih, zlasti tistih, ki prinašajo 

točke za pridobitev Zoisove štipendije; 

➔ bomo vsem učencem omogočili osnovno pridobitev računalniških znanj; 

➔ bomo uvajali posodobljene učne načrte; 

➔ bo omogočeno gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje (GZDP). 

 
Stalna naloga učiteljev je, da se seznanjajo z novostmi in prenovo OŠ. Pomembna naloga je, 

da strokovni delavci načrtujejo izobraževanje na področjih, kjer čutijo potrebo po dodatnih 

znanjih. 

 

Naloge bomo uresničevali v šoli pri pouku, interesnih dejavnostih, delovanju oddelčnih 

skupnosti in doma. Prednostne naloge so vključene v posodobljene letne delovne načrte 
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učiteljev, razrednikov, oddelčnih skupnosti in šolske skupnosti, v vzgojni načrt ter v načrte 

mentorjev interesnih dejavnosti. 

 

6.2 Pouk po obveznem predmetniku 
 

 

Pouk bo potekal v skladu z veljavnim predmetnikom in po sprejetem urniku. Tedenska učna 

obveznost strokovnih delavcev je od 19 do 25 pedagoških ur. Delovna obveznost vseh delavcev 

je 40 ur na teden.  

 

 

6.2.1 Predmetnik 
 

Razred 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.  

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5  

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4  

Angleščina 2 2 2 2 3 4 4 3 3  

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1  

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1  

Družba    2 3      

Geografija      1 2 1,5 2  

Zgodovina      1 2 2 2  

Državljanska vzg. in etika       1 1   

Spoznavanje okolja 3 3 3        

Fizika        2 2  

Kemija        2 2  

Biologija        1,5 2  

Naravoslovje      2 3    

Narav. in tehnika    3 3      

Tehnika in tehnologija      2 1 1   

Razred 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.  

Gospodinjstvo     1 1,5     

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

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

Izbirni predmet 2       1 1 1  

Izbirni predmet 3       1 1 1  

DOP, DOD pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Oddelčna skupnost    0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

DEJAVNOSTI ŠTEVILO DNI LETNO 

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3  

NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4* 4 4 4 4 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

* v 5. razredu se izvaja tudi pouk prometne vzgoje 
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Urnike pouka, dopolnilnega, dodatnega pouka in ostalih aktivnosti prejmejo učenci prvi šolski 

dan. Koordinator za urnik in  organizacijo razporeditve prostorov je pomočnica ravnatelja 

Nataša Lovrečič Dujmovič. 

 

6.2.2 Izbirni predmeti 

 

I. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

So način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in so iz leta v 

leto različni. V 7., 8. in 9. razredu učenci in učenke izberejo dve uri izbirnih predmetov. Izbor 

in predstavitev predmetov opravimo v aprilu za naslednje šolsko leto. Učencem in staršem je 

v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom izbire in drugimi 

posebnostmi, ki jo razdelimo učencem maja. 

 

Ime predmeta Učitelj Kratica 

Izbrani šport - odbojka Mateja Stubelj IŠP 

Likovno snovanje I Matjaž Borovničar LS1 

Likovno snovanje II Matjaž Borovničar LS2 

Likovno snovanje III Matjaž Borovničar LS3 

Načini prehranjevanja Gaja Črnac NPH 

Obdelava gradiv - les Matjaž Borovničar OGL 

Organizmi v naravi in umetnem okolju Gaja Črnac ONA 

Poskusi v kemiji Kristina Pust Badovinac POK 

Računalniška omrežja Lucija Gračner ROM 

Sodobna priprava hrane Gaja Črnac SPH 

Sonce, Luna, Zemlja Martin Vidmar SLZ 

Šport za sprostitev Mateja Stubelj ŠSP 

Turistična vzgoja Adina Deučman TVZ 

Urejanje besedil Lucija Gračner UBE 

Zvezde in vesolje Martin Vidmar ZVE 

 

II. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

Učenci 1. razreda in učenci od 4. do 9. razreda lahko obiskujejo tudi neobvezne izbirne 

predmete.  Po normativu bi lahko izvajali neobvezne izbirne predmete v šestih skupinah v 

drugem triletju in v petih skupinah v tretjem triletju. Glede na število prijav nam po normativu 

v vsakem triletju pripada ena skupina manj. Da bi našim učencem omogočili kontinuiran pouk 

italijanskega jezika čez celo osnovnošolsko obdobje, smo organizirali dve dodatni skupini. V 

pomoč nam je kot vedno priskočila Mestna občina Koper, ki z nami deli mnenje, da je 

italijanščina za naše otroke zelo pomembna. 
 

Neobvezni izbirni predmeti Razred Učitelj 

Angleščina – prvi tuji jezik 1. razred Ena Bissachi 

Italijanščina – drugi tuji jezik 5., 6. in 7. razred Anja Segulin 

Italijanščina – drugi tuji jezik 4., 8. in 9. razred Gordana Crnarić 
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Za evalvacijo dela so odgovorni strokovni delavci, ki vodijo pouk. Izvajamo  jo vsaj enkrat letno 

v okviru ocenjevalnih konferenc. Pedagoško spremljanje izvajata ravnatelj in pomočnica 

ravnatelja. 

 

6.3 Manjše učne skupine 

 

V šolskem letu 2022/2023 se od 6. do 9. razreda izvaja pouk na način, kot kaže spodnja 

tabela: 

 

razred predmet oblika 

8. SLO, MAT, 

TJA 

Letos pouka v manjših učnih skupinah ne izvajamo, ker nam zaradi 

manjšega števila otrok v generaciji, le-ta ne pripada. 

9. SLO, 

MAT,  TJA 

MANJŠE UČNE SKUPINE - 

vse ure pouka v heterogenih učnih skupinah. 

 

 

6.4 Dnevi dejavnosti 
 

 

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

predmetov medsebojno povezujejo.  

 

Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in 

organizacijsko izvedbo. Vsebino dni dejavnosti pripravijo strokovni aktivi, ki se medpredmetno 

povezujejo. 

 

Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, 

pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabo teh znanj in njihovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na 

aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 

 

Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in 

učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za 

razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. 
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6.5 Program kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni 

 

6.5.1 Prvi razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 1. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 1. 9. 2022 1. a in b Sprejem prvošolcev Razredničarki 

2 oktober 1. a in b Festival Pri svetilniku in učna ura o 
gledališču 

Mateja Puc 

3 februar 1. a in b Po Prešernovi poti - Vrba na Gorenjskem in 
Kranj 

Karmen Sabadin 

4 marec 1. a in b V Plečnikovo Ljubljano na koncert Dorjana Stančič 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 1. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 januar/februar 1. a in b Sistematski pregled in cepljenje Razredničarki 

2 april 1. a in b Obisk kmetije “Pri Birtovih” Dorjana Stančič 

3 maj 1. a in b Po poti slovenskega čebelarstva - Lukovica 
pri Domžalah 

Karmen Sabadin 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 1. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 december 1. a in b Novoletne delavnice Razredničarki 

2 marec/april 1. a in b Zeliščni vrt in medovite rastline - Purissima Dorjana Stančič 

3 junij 1. a in b Mi pa gremo na Dolenjsko (muzej, mlin) Dorjana Stančič 

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 1. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 23. september 1. a in b Prvošolci športajo - pohod in športne igre Dorjana Stančič 

2 4. 10. 2022 1. a in b Kavbojski plesi Diana Dražič 

3 april 1. a in b ŠVZ karton in atletika na Bonifiki Andrejka Lokatelj 

4 maj 1. a in b Spomladanski pohod Kubed - Hrastovlje Dorjana Stančič 

5 junij 1. a in b Srečanje z učenci CUEV v Strunjanu Razredničarki 



41 
 

6.5.2 Drugi razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 2. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 1. 9. 2022 2. a in b Prvi šolski dan razredničarki 

2 oktober 2. a in b Festival Pri svetilniku in učna ura v 
gledališču 

Mateja Puc 

3 23. 2. 2023 2. a in b Po Prešernovi poti (Vrba na Gorenjskem) Karmen Sabadin 

4 4. 4. 2023 2. a in b Glasbena pravljica Peter in Volk (Cankarjev 
Dom) 

Diana Dražič 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 2. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 januar ??? 2. a in b Zobozdravniški pregled in ogled Luke Koper Mateja Puc 

2 9. 5. 2023 2. a in b Po poti slovenskega čebelarstva (Lukovica 
pri Domžalah) 

Karmen Sabadin 

3 marec 2. a in b Lipica Sara Brčina 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 2. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 september/ 

oktober 

2. a in b Nacionalni mesec skupnega branja - 
BEREMO SKUPAJ 

razredničarki 

2 december 2. a in b Novoletne delavnice razredničarki 

3 maj 2. a in b Črkarija razredničarki 

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 2. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 21. 9. 2022 2. a in b Učna pot Hrpelje - Kozina (pohod) Diana Dražič 

2 4. 10. 2022 2. a in b Kavbojski plesi Diana Dražič 

3 maj 2. a in b Spomladanski pohod - Kubed - Hrastovlje Dorjana Stančič 

4 18. 4. 2023 2. a in b Atletika na Bonifiki - ŠVZ karton Andrejka Lokatelj 

5 junij 2. a in b Srečanje s Strunjanom razredničarki 
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6.5.3 Tretji razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 3. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 1. 9. 2022 3. a in b Prvi šolski dan razredničarki 

2 4. 4. 2023 3. a in b Glasbena pravljica Peter in Volk (Cankarjev 
Dom) 

Diana Dražič 

3 oktober/ 

november 

3. a in b Festival pri Svetilniku Mateja Puc 

4 22. 2. 2023 3. a in b Po Prešernovi poti Karmen Sabadin 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 3. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 september/ 

oktober 

3. a in b Sistematski pregled, cepljenje in 
zobozdravniški pregled 

razredničarki 

2 8. 5. 2023 3. a in b Po poti slovenskega čebelarstva Karmen Sabadin 

3 marec 3. a in b Ogled kobilarne Lipica Sara Brčina 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 3. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 september/ 

oktober 

3. a in b Beremo skupaj razredničarki 

2 1. 12. 2022 3. a in b Novoletne delavnice razredničarki 

3 maj/junij 3. a in b Soline Sara Brčina 

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 3. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 22. 9. 2022 3. a in b Jesenski pohod Hrpelje - Kozina Diana Dražič 

2 4. 10. 2022 3. a in b Kavbojski dan Diana Dražič 

3 17., 18., 19. 4. 

2023 

3. a in b ŠVZ Bonifika Andrejka Lokatelj 

4 maj 3. a in b Spomladanski pohod Kubed - Hrastovlje Dorjana Stančič 

5 junij 3. a in b Srečanje z učenci CUEV v Strunjanu razredničarki 
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6.5.4 Četrti razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 4. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 september/oktober 4.  a in b Festival Svetilnik - gledališka predstava 
Butalci 

Nataša Bodlaj 

2 4. 4. 2023 4.a in b Ljubljana - ogled starega mestnega jedra 
in glasbene predstave 

Nataša Bodlaj 

3 maj 4. a in b Pokrajinski muzej Koper in ogled 
srednjeveškega Kopra 

Nataša Bodlaj 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 4. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 marec/april 4. a in b Grad Snežnik in Križna jama Tamara Benčič 

2 22. 6. 4. a in b Raziskovanje morske obale Jana Jurič 

3  4. a in b ŠVN Tamara Benčič 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 4. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 december 4. a in b Novoletne delavnice razredničarki 

2  4. a in b ŠVN Tamara Benčič 

3 maj 4. a in b Rdeči križ in mladi za boljši svet Nataša Bodlaj 

4 junij 4. a in b Tekmovanje ŽOGARIJA Nataša Bodlaj 

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 4. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 september/oktober 4. a in b Jesenski pohod Tamara Benčič 

2  4. a in b ŠVN Tamara Benčič 

3  4. a in b ŠVN Tamara Benčič 

4  4. a in b ŠVN Tamara Benčič 

5 4. oktober 4. a in b Kavbojski plesi Diana Dražič 
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6.5.5 Peti razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 5. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 september/oktober 5. a in b Festival Svetilnik - Ogled predstave 
Butalci 

Nataša Bodlaj 

2 4. 4. 2023 5. a in b Ljubljana - ogled starega mestnega jedra 
in glasbene predstav 

Nina Baronik 

3  5. a in b   

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 5. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 marec/april 5. a in b Jama Dimnice in naravoslovna učna pot Jana Jurič 

2 22. 6. 5. a in b Raziskovanje morske obale Jana Jurič 

3  5. a in b ŠVN (ali sistematski) Nina Baronik 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 5. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 december 5. a in b Novoletne delavnice razredničarki 

2  5. a in b ŠVN Nina Baronik 

3  5. a in b Notranjski muzej Postojna Jana Jurič 

4  5. a in b Etnološki muzej Koper Nina Baronik 

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 5. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 september/oktober 5. a in b Kolesarski izpit Ena Bissachi 

2  5. a in b ŠVN Nina Baronik 

3  5. a in b ŠVN Nina Baronik 

4  5. a in b ŠVN Nina Baronik 

5 19. 9. 5. a in b Žogarija - finale Nataša Bodlaj 
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6.5.6 Šesti razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 6. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 15. 11. 2022 6. a in b Glasbene reke - Ljubljana Suzana Čopi 
Stanišić 

2 november 6. a in b Festival Pri svetilniku - Gledališče Koper: 
Butalci + Gledališki bonton 

Gordana Crnarić 

3 23. 6. 2023 6. a in b Zaključna prireditev in podelitev spričeval vsi 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 6. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 18. 11. 2022 6. a in b Dan slovenske hrane in TSZ Gaja Črnac 

2 ? 6. a in b Naravoslovno-tehniška ekskurzija Celje Gaja Črnac +? 

3 ? 6. a in b Zdravstvena vzgoja  

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 6. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 5. december 6. a in b Božično-novoletni dan Matjaž Borovničar 

2 21. februar 6. a in b VALENTINOVO Matjaž Borovničar 

3 ? 6. a in b Orientacija - Šmarje Adina Deučman 

4 ? 6. a in b Zaključna ekskurzija  

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 6. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 2. 9. 2022 6. a in b Plavanje, odbojka na mivki - Žusterna, 
Semedela 

Rak 

2 8. 9. 2022 6. a in b Mini golf, plavanje- Ankaran, San Simon, 
Portorož, Lipica 

Rak 

3 23. 9. 2022 6. a in b Dan slovenskega športa - Bonifika Koper Rak 

4 25. 10. 2022 6. a in b Pohod Rak 

5  6. a in b   
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6.5.7 Sedmi razredi 

 

i. Kulturni dnevi - 7. razred 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 15. 11. 2022 7. a in b Glasbene reke - Ljubljana Suzana Čopi 
Stanišić 

2 november 7. a in b Festival Pri svetilniku - Gledališče Koper: 
Butalci in Pionirska knjižnica 

Gordana Crnarić/ 

Nada Prah 

3 23. 6. 2022 7. a in b Zaključna prireditev in podelitev spričeval vsi 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 7. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 18. 11. 2022 7. a in b Dan slovenske hrane in TSZ Gaja Črnac 

2 ? 7. a in b Naravoslovno-tehniška ekskurzija Celje Gaja Črnac +? 

3  7. a in b Zobozdravstveni pregled in zdravstvena 
vzgoja 

Kristina Pust 
Badovinac 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 7. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 5. december 7. a in b Božično-novoletni dan MATJAŽ 

2 21. februar 7. a in b VALENTINOVO TIT DAN MATJAŽ 

3 ? 7. a in b Orientacija - Šmarje Adina Deučman 

4 ? 7. a in b Zaključna ekskurzija  

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 7. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 2. 9. 2022 7. a in b Plavanje, odbojka na mivki- Žusterna, 
Semedela 

Rak 

2 8. 9. 2022 7. a in b Mini golf, plavanje - Ankaran, San Simon, 
Portorož, Lipica 

Rak 

3 23. 9. 2022 7. a in b Dan slovenskega športa - Bonifika Koper Rak 

4 25. 10. 2022 7. a in b Pohod Rak 

5  7. a in b   
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6.5.8 Osmi razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 8. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 15. 11. 2022 8. a in b Glasbene reke - Ljubljana Suzana Čopi 
Stanišić 

2 15. 9. 2022 8. a in b Festival Pri svetilniku - Gledališče Koper: 
Mali princ in  Improvizirajmo! 

Gordana Crnarić 

3 23. 6. 2022 8. a in b Zaključna prireditev in podelitev spričeval vsi 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 8. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 18. 11. 2022 / 
19. - 22. 
oktober 

8. a in b Dan slovenske hrane in TSZ / ŠVN Gaja Črnac / 
Suzana Čopi 

Stanišić 

2 november / 
19. - 22. 
oktober 

8. a in b Naravoslovno-tehniška ekskurzija Celje / 
ŠVN 

Gaja Črnac / 
Suzana Čopi 

Stanišić 

3 28. 9. 8. a in b Sistematski pregled Gaja Črnac 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 8. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 5. DECEMBER 8. a in b Božično-novoletni dan Matjaž Borovničar 

2 21. FEBRUAR 8. a in b VALENTINOVO  Matjaž Borovničar 

3 ? / 19.- 22. 
oktober 

8. a in b Orientacija 2.0 / ŠVN Adina Deučman, 
Suzana Čopi 

Stanišić 

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 8. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 2. 9. 2022 8. a in b Plavanje, odbojka na mivki- Žusterna, 
Semedela 

Rak 

2 8. 9. 2022 8. a in b Mini golf, plavanje- Ankaran, San Simon, 
Portorož, Lipica 

Rak 

3 23. 9. 2022 8. a in b Dan slovenskega športa- Bonifika Koper Rak 

4 25. 10. 2022 8. a in b Pohod Rak 

5  8. a in b   
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6.5.9 Deveti razredi 

 

I. KULTURNI DNEVI - 9. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 11. 10. 2022 9. a in b Tolkala v orkestru - Ljubljana in obisk 
muzeja Ivana Cankarja Vrhnika 

Suzana Čopi 
Stanišić 

2 15. 9. 2022 9. a in b Festival Pri svetilniku - Gledališče Koper: 
Mali princ in domoznanske knjižne zbirke 

Gordana Crnarić/ 

Nada Prah 

3 15. 6. 2023 9. a in b Podelitev spričeval razredniki 

 

II. NARAVOSLOVNI DNEVI - 9. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 18. 11. 2022 9. a in b Dan slovenske hrane in TSZ Gaja Črnac 

2 29. 11. 2022 9. a in b CŠOD Peca učitelji CŠOD in 
razredničarki 

3 ? 9. a in b Zobozdravstveni pregled, zdravstvena 
vzgoja 

razredničarki 

 

III. TEHNIŠKI DNEVI - 9. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 29. 11. 2022 9. a in b CŠOD Peca učitelji CŠOD + 
razredničarki 

2 oktober 9. a in b STŠ Koper Suzana Puconja 

3 november 9. a in b GEPŠ Piran Suzana Puconja 

4 14. 6. 2023 9. a in b Valeta razrednika 

 

IV. ŠPORTNI DNEVI - 9. RAZRED 

 

Št. Datum Razred Opis Koordinator 

1 2. 9. 2022 9. a in b Plavanje, odbojka na mivki - Žusterna, 
Semedela 

Rak 

2 8. 9. 2022 9. a in b Mini golf, plavanje - Ankaran, San Simon, 
Portorož, Lipica 

Rak 

3 23. 9. 2022 9. a in b Dan slovenskega športa - Bonifika Koper Rak 

4 30. 11. 2022 9. a in b CŠOD Peca učitelji CŠOD + 
razredničarki 

5     
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6.6 Ostalo delo 

 

Naslov vsebine Nosilec 

Novoletni bazar   

Šolsko glasilo Oljka Astrid Bržan, Irena Kavrečič 

Holcman 

Tradicionalni slovenski zajtrk in gibanje Gaja Črnac 

Dejavnosti ob dnevu/tednu jezikov aktiv učiteljic tujega jezika 
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6.7 Podatki o skupnem številu učencev in oddelkov 
 

 

razred razrednik dečki deklice skupaj matična učilnica 

1. a Dorjana Stančič 12 6 18 U 1. a 

1. b Andrejka Lokatelj 13 5 18 U 1. b 

1. razred skupaj 25 11 36 
 

2. a Diana Dražič 8 7 15 U 2. a 

2. b Mateja Puc 8 7 15 U 2. b 

2. razred skupaj 16 14 30 
 

3. a Karmen Sabadin 11 7 18 U 3. a 

3. b Sara Brčina 8 10 18 U 3. b 

3. razred skupaj 19 17 36 
 

4. a Nataša Bodlaj 9 11 20 U 4. a 

4. b Tamara Benčič 12 9 21 U 4. b 

4. razred skupaj 21 20 41 
 

5. a Jana Jurič 10 10 20 U 5. a 

5. b Nina Baronik 11 12 23 U 5. b 

5. razred skupaj 21 22 43 
 

razredna st. skupaj 102 84 186 
 

6. a Martin Vidmar 13 11 24 SLJ 

6. b Gaja Črnac 13 11 24 ZGO 

6. razredi skupaj 26 22 48 
 

7. a Anja Segulin 11 7 18 LUM 

7. b Mateja Stubelj 8 11 19 ITJ 

7. razredi skupaj 19 18 37 
 

8. a Lucija Gračner 6 10 16 MAT 

8. b Suzana Čopi Stanišić 9 6 15 GUM 

8. razred skupaj 15 16 31 
 

9. a Patricija Štefančič Počkaj 9 12 21 TJA 

9. b Kristina Pust Badovinac 10 7 17 NAR 

9. razredi skupaj 19 19 38 
 

predmetna stopnja skupaj 79 75 154 
 

Šola skupaj 181 159 340 
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7 Organizacija in vsebina vzgojno izobraževalnega dela - razširjenega 

programa 

 

7.1 Dopolnilni in dodatni pouk 
 

 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je 

namenjen dopolnilni pouk. Z individualnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. 

 

Šoli po normativu pripada ena ura dodatnega oz. dopolnilnega pouka na oddelek. To pomeni, da vsaki 

generaciji pripadata dve uri za dopolnilni in dodatni pouk. Ker se zavedamo, da je to premalo, je šola z 

učitelji na čelu pristopila k reševanju te težave tako, da veliko učiteljev ponuja dodatne ure (npr. 

matematične urice ipd.) za pomoč našim učencem. Obiskovanje dopolnilnega in dodatnega pouka je 

za učence prostovoljno.  

 

Posamezni učitelji pri svojih predmetih povabijo učence k obiskovanju dodatnega in dopolnilnega 

pouka. Če  bo učenec, ki ima učne težave, odklonil obiskovanje dopolnilnega pouka pri posameznem 

predmetu, bo razrednik o tem obvestil starše. 

 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo pri posameznih predmetih še poglobiti in razširiti svoje 

znanje.  Del dodatnega pouka učitelji namenijo pripravi učencev na različna tekmovanja na posameznih 

predmetnih področjih. 

 

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka je objavljen v urnikih posameznih razredov. Z urnikom učence 

seznanijo tudi učitelji pri svojih predmetih. 
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7.2 Oddelki podaljšanega bivanja 
 

 

Učenci razredne stopnje se po pouku lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Podaljšano 

bivanje se začne ob 12.40 in traja do 16.25. Ker se zavedamo, da današnji tempo življenja in službeni 

urniki marsikaterega starša ne omogoča prihoda v šolo do 16.20, imamo organizirano varstvo vozačev 

do 17.10. 

 

Urnik podaljšanega bivanja 

 

Ura Dejavnost 

12.40–13.30 Kosilo in sprostitvene dejavnosti 

13.30–14.00 Samostojno učenje 

14.00–14.20 Odhodi vozačev in sprostitvene 

dejavnosti 

14.20–15.10* Samostojno učenje 

15.10–16.25 Ustvarjalno preživljanje prostega časa 

16.25–17.10 Varstvo vozačev 

* V primeru, da se samostojno učenje zaključi prej, lahko učenci začnejo prej z naslednjo dejavnostjo. 

 

Oddelek  Oddelki Učilnica Učitelji 

OPB 1 1. a, 2. b F   1. a Dušica Savarin 

OPB 2 1. b, 2. b D   1. b Bojana Kovačič 

OPB 3 2. a, 3. b D   2. b Edi Glavina 

OPB 4 3. a, 3. b F,  

4. a F 

    3. b Sonja Rak, Lucija Dončič 

OPB 5 4. a D, 4. b D,  

5. a 

      4. b Astrid Bržan, Jana Jurič, Tamara Benčič, 

Andrejka Lokatelj 

OPB 6 4. b F, 5. b URS Sara Brčina, Nataša Bodlaj, Jožica Hrvatin, 

Mateja Puc, Tamara Benčič 

JV 1 1. a, 1. b 1. a, 1. b Jožica Hrvatin 

JV 2 Ostali učenci Več učilnic Učitelji po razporedu dežurstev 

 

Učenci imajo v času podaljšanega bivanja organizirano kosilo, popoldansko malico, 

ustvarjalne, športne in druge sprostitvene dejavnosti. Učenci, ki so v podaljšanem bivanju do 

15.10, napišejo tudi domačo nalogo in opravijo druge šolske obveznosti. Učenec lahko oddelek 

podaljšanega bivanja zapusti le izjemoma predčasno s pisnim dovoljenjem staršev. To je 

potrebno zaradi varnosti otrok in odgovornosti, ki jo nosi šola. 
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7.3 Varstvo učencev 
 

 

7.3.1 Jutranje varstvo 
 

Skupina Trajanje Učitelj 

JV 1 6.20–8.20 Jožica Hrvatin 

JV 2 7.30–8.20 Dežurni učitelji po razporedu 

 

Financiranje jutranjega varstva je urejeno s sistematizacijo MIZŠ, ampak le za prvošolce. Za ureditev 

jutranjega varstva ostalih učence nam priskoči na pomoč Mestna občina Koper. Varstvo bo potekalo 

od 6.20 do 8.20. Zajtrk za prvošolčke se prične ob 7.30. 
 

7.3.2 Varstvo vozačev 
 

Varstvo vozačev je za učence šole organizirano od zaključka pouka do odhoda prvega šolskega 

avtobusa. Za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, je varstvo obvezno. 

Učenec lahko oddelek varstva vozačev zapusti le izjemoma predčasno in samo s pisnim 

dovoljenjem staršev.  

 

 

 

7.4 Projekti 
 

 
Zap. 
št. 

Ime projekta Vodja Organizator Sodelujejo Spletna stran projekta 

1. Arnesove 
delavnice za 
strokovne 

delavce VIZ 

Simon 
Dražič 

Arnes Simon Dražič http://www.arnes.si/arneso
ve-delavnice-za-strokovne-

delavce-viz/  

2. DDK -  
Dvig digitalne 

kompetentnosti 

Simon 
Dražič 

ZRSS, Arnes Simon Dražič https://www.zrss.si/projekti
/dvig-digitalne-

kompetentnosti/  

3. Mednarodni 
dan strpnosti -  
Dan za strpnost 
in prijateljstvo 

Diana 
Dražič 

Izobraževalni 
center Eksena 

Vse učiteljice in 
učenci prve triade, 4. 
a - Nataša Bodlaj, 4. b 
- Tamara Benčič, 5. a 
- Jana Jurič, TJA - Ena 

Bissachi, ITJ - Anja 
Segulin 

www.eksena.si  

4. Mednarodni 
projekt Žogarija 

Nataša 
Bodlaj 

ŠKL 3., 4. in 5. razred https://www.zogarija.si/  

5. Menjaj branje  
in sanje 

Irena 
Kavrečič 

Holcman, 
Nada Prah, 

Astrid 
Bržan 

UNESCO 7. in 9. razred 
6. razred 

 
  

https://www.aspnet.si/proj
ekti/2022-2023/menjaj-

branje-in-sanje.html  

Po končanem pouku nepotrebno zadrževanje v šoli ni dovoljeno. 

http://www.arnes.si/arnesove-delavnice-za-strokovne-delavce-viz/
http://www.arnes.si/arnesove-delavnice-za-strokovne-delavce-viz/
http://www.arnes.si/arnesove-delavnice-za-strokovne-delavce-viz/
https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/
https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/
https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/
http://www.eksena.si/
https://www.zogarija.si/
https://www.aspnet.si/projekti/2022-2023/menjaj-branje-in-sanje.html
https://www.aspnet.si/projekti/2022-2023/menjaj-branje-in-sanje.html
https://www.aspnet.si/projekti/2022-2023/menjaj-branje-in-sanje.html
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Zap. 
št. 

Ime projekta Vodja Organizator Sodelujejo Spletna stran projekta 

6. Pozdrav ptic 
miru 

Anja 
Segulin 

UNESCO 2. - 7. razreda https://www.aspnet.si/proj
ekti/2020-2021/pozdrav-

ptic-miru.html  

7. PREŠERNOVANJE Matjaž 
Borovničar 

OGP 6., 7., 8. in 9. razred Trenutno še ni objavljeno, 
objavljeno bo v mesecu 

decembru. 

8. Rastem s knjigo Nada Prah JAK RS 7. razred https://www.jakrs.si/bralna-
kultura/rastem-s-knjigo  

9. Spodbujamo 
prijateljstvo 

Tamara 
Benčič 

Sobivanje, 
društvo za 
trajnostni 

razvoj 

Vse učiteljice in 
učenci prve triade, 4. 
a - Nataša Bodlaj, 4. b 
- Tamara Benčič, 5.a- 
Jana Jurič, TJA - Ena 
Bissachi, ITJ - Anja 

Segulin 

https://www.drustvo-
sobivanje.si/spodbujamo-

prijateljstvo/  

10. Ti meni danes,  
jaz tebi jutri 

Ena 
Bissachi 

Društvo 
sobivanje 

učenci 1. - 5. razreda 
in učiteljice Dorjana 

Stančič, Lucija 
Dončič, Andrejka 
Lokatelj, Diana 

Dražič, Mateja Puc, 
Karmen Sabadin, 

Sara Brčina, Nataša 
Bodlaj, Tamara 

Benčič, Jana Jurič, 
Nina Baronik, Anja 
Segulin, Gordana 

Crnarić 

Ti meni danes, jaz tebi jutri - 
Društvo Sobivanje (drustvo-

sobivanje.si) 

11. Ustvarjanje 
učnih okolij za 

21. stoletje 

Nataša 
Bodlaj 

ZRSS 4. a https://www.zrss.si/stiki-s-
prakso/aktualno/varno-

spodbudno-ucno-
okolje/ustvarjanje-ucnih-

okolij-za-21-stoletje/  

12. Varno v vrtec in 
šolo 

Sara Brčina Društvo 
sobivanje 

učenci 1. - 3. razreda, 
učiteljice: Dorjana 

Stančič, Lucija 
Dončič, Andrejka 
Lokatelj, Diana 

Dražič, Mateja Puc, 
Karmen Sabadin, 
Sara Brčina, Ena 

Bissachi, Anja Segulin 

https://www.drustvo-
sobivanje.si/varno-v-vrtec-

in-solo/  

13. EKO klub Gaja Črnac lastna 
organizacija 

Gaja Črnac, Adina 
Deučman, Gordana 

Crnarić, Mateja 
Stubelj, Lucija 

Gračner 

 

14. SKUM* Mateja Puc  Mateja Puc, Diana 
Dražič, Nataša Bodlaj 

https://www.skum.si/  

15. Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

Gaja Črnac Ministrstvo za 
kmetijstvo, 

gozdarstvo in 
prehrano 

vsi učitelji https://www.nasasuperhran
a.si/tradicionalni-slovenski-

zajtrk/  

* OŠ Šmarje pri Kopru sodeluje v projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). S 

https://www.aspnet.si/projekti/2020-2021/pozdrav-ptic-miru.html
https://www.aspnet.si/projekti/2020-2021/pozdrav-ptic-miru.html
https://www.aspnet.si/projekti/2020-2021/pozdrav-ptic-miru.html
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo
https://www.drustvo-sobivanje.si/spodbujamo-prijateljstvo/
https://www.drustvo-sobivanje.si/spodbujamo-prijateljstvo/
https://www.drustvo-sobivanje.si/spodbujamo-prijateljstvo/
https://www.drustvo-sobivanje.si/ti-meni-danes-jaz-tebi-jutri/
https://www.drustvo-sobivanje.si/ti-meni-danes-jaz-tebi-jutri/
https://www.drustvo-sobivanje.si/ti-meni-danes-jaz-tebi-jutri/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ustvarjanje-ucnih-okolij-za-21-stoletje/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ustvarjanje-ucnih-okolij-za-21-stoletje/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ustvarjanje-ucnih-okolij-za-21-stoletje/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ustvarjanje-ucnih-okolij-za-21-stoletje/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ustvarjanje-ucnih-okolij-za-21-stoletje/
https://www.drustvo-sobivanje.si/varno-v-vrtec-in-solo/
https://www.drustvo-sobivanje.si/varno-v-vrtec-in-solo/
https://www.drustvo-sobivanje.si/varno-v-vrtec-in-solo/
https://www.skum.si/
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/
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projektnimi aktivnostmi udejanjamo strategijo prožnih oblik učenja kot obliko poučevanja in učenja, ki razvijajo in nadgrajujejo 
obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij, 
pripomogle k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, tehniška kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, 
osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri 
učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost, 
odgovornost.  
Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. 
praks na področju projekta SKUM  na didaktični in organizacijski ravni ter premišljeni rabi IKT. Strategija je vključena v krovne 
dokumente VIZ. Strategijo razberemo v viziji VIZ, objavljena je v LDN. O uspešno izvedeni strategiji poročamo v poročilu o 
udejanjanju strategije prožnih oblik učenja, ki bo objavljena na spletni strani VIZ. 

 

7.5 Tekmovanja iz znanj 
 

 
Tekmovanje Razredi Datum Mesto izvedbe Vodja 

Angleška bralna značka (EPI 
Reading Badge) 

6. razred 
in 7. b 

27. 3.- 31. 3. 2023 šola Adina Deučman 

Angleško bralno tekmovanje 
Bookworms 

6. razred 
in 7. b 

december 2022 -  
april 2023 

šola/splet Adina Deučman 

Angleško bralno tekmovanje 
Bookworms 

7. a, 8. a, 
b in 9. a, b 

december 2022 -  
april 2023 

šola/splet Patricija 
Štefančič Počkaj 

Bober od 7. do 
9. razreda 

november šola Bojan Maljevac 

Cankarjevo tekmovanje 
(šolska raven) 

    1. - 7.       
razreda 

4. 4. 2023 OŠ Šmarje pri 
Kopru 

Sara Brčina 
Irena Kavrečič 

Cankarjevo tekmovanje 
(šolska raven)   

8. in 9. 
razred 

29. 11. 2022 OŠ Šmarje pri 
Kopru 

Astrid Bržan 

Cankarjevo tekmovanje 
(področno) 

8. in 9. 
razred 

17. 1. 2023 Koper Astrid Bržan 

Državno tekmovanje iz 
italijanščine 

9. razred marec 2023 ?/splet Gordana Crnarić 

Državno tekmovanje iz 
zgodovine 

8. in 9.  
razred 

9. marec 2023 ?/splet Gordana Crnarić 

Ekipna tekmovanja v 
nogometu m/ž 

st. dečki 
in deklice 

  Mateja Stubelj 

EPI LETTURE: italijanska bralna 
značka 

7. - 9. 
razreda 

marec 2023 šola / splet Anja Segulin, 
Gordana Crnarić 

Glasbena Olimpijada 7. - 9. 
razreda 

marec Akademija za 
glasbo v 
Ljubljani 

Suzana Čopi 
Stanišić 

Logika - državno 7. - 9. 
razreda 

12. 11. 2022 
 

Lucija Gračner 

Logika - regijsko 8. in 9. 
razred 

 
22. 10. 2022 

 
Lucija Gračner 

Logika - šolsko 7. - 9. 
razreda 

 
29. 9. 2022 

OŠ Šmarje pri 
Kopru 

Lucija Gračner 

Proteusovo tekmovanje iz 
biologije 

8. in 9. 
razred 

 
19. 10. 2022 

šola Gaja Črnac 

Razvedrilna matematika od 7. do 
9. razreda 

december šola Bojan Maljevac 

Rdeči križ in mladi za boljši 
svet 

4. razred maj Koper Nataša Bodlaj 

Regijsko tekmovanje otroških 
in mladinskih pevskih zborov 

5. - 9. 
razreda 

30. 5. 2023 Nova Gorica Suzana Čopi 
Stanišić 

Spletno bralno tekmovanje iz 
italijanščine “IL TOPOLINO DI 

4. - 9. 
razreda 

od novembra 2022 dalje splet Anja Segulin, 
Gordana Crnarić 
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BIBLIOTECA” 

Srečanje otroških in 
mladinskih gledaliških skupin 

od 4. do 
6. razreda 

marec ? Nataša Bodlaj 

Šolsko tekmovanje iz 
italijanščine 

9. r. januar/februar 2023 šola Gordana Crnarić 

Šolsko tekmovanje iz 
zgodovine 

8. in 9. r. 6. december 2022 šola Gordana Crnarić 

Tekmovanje iz angleščine 
(državna raven) 

8. in 9. 
razred 

30. 3. 2023 ? Patricija 
Štefančič Počkaj 

Tekmovanje iz angleščine 
(šolska in državna raven) 

6. razred 14. 12. 2022 (šolska 
raven), 21. 2. 2023 

(državna raven) 

šola Adina Deučman 

Tekmovanje iz angleščine 
(šolska raven) 

8. in 9. 
razred 

22. 11. 2022 šola Patricija 
Štefančič Počkaj 

Tekmovanje iz geografije 
(šolska in državna raven) 

8. in 9. 
razred 

15. 11. 2022 (šolska 
raven), 1. 4. 2023 
(državna raven) 

šola Adina Deučman 

Tekmovanje iz prve pomoči 5. razred maj Koper Nataša Bodlaj 

Tekmovanje iz znanja kemije 
za Preglovo priznanje - 
državno 

8. in 9. 
razred 

6. 5. 2023 FKKT, Ljubljana Kristina Pust 
Badovinac 

Tekmovanje iz znanja kemije 
za Preglovo priznanje - regijsko 

8. in 9. 
razred 

25. 3. 2023 OŠ Dekani Kristina Pust 
Badovinac 

Tekmovanje iz znanja kemije 
za Preglovo priznanje - šolsko 

8. in 9. 
razred 

16. 1. 2023 na šoli Kristina Pust 
Badovinac 

Tekmovanje iz znanja 
matematike za Vegovo 
priznanje - državno 

6.- 9. 
razreda 

 
22. 4. 2023 

 
Lucija Gračner 

Tekmovanje iz znanja 
matematike za Vegovo 
priznanje - regijsko 

6.- 9. 
razreda 

 
5. 4. 2023 

 
Lucija Gračner 

Tekmovanje iz znanja 
matematike za Vegovo 
priznanje - šolsko 

1.- 9. 
razreda 

16. 3. 2023 OŠ Šmarje pri 
Kopru 

Lucija Gračner 

Tekmovanje osnovnošolcev v 
znanju astronomije za 
Dominkova priznanja - šolsko 

7., 8. in 9. 
razred 

7. 12. 2022 šola Martin Vidmar 

Tekmovanje osnovnošolcev v 
znanju fizike za Stefanova 
priznanja - šolsko 

8. in 9. 
razred 

15. 2. 2023 šola Martin Vidmar 

Tekmovanje osnovnošolcev v 
znanju fizike za Stefanova 
priznanja - regijsko 

8. in 9. 
razred 

13. 4. 2023 izbrana šola Martin Vidmar 

Tekmovanje osnovnošolcev v 
znanju fizike za Stefanova 
priznanja - državno 

8. in 9. 
razred 

13. 5. 2023 Ljubljana Martin Vidmar 

Zlata kuhalnica 9. razred september Izola Bodlaj/Benčič 

Žogarija 4. in 5. 
razred 

19. 9. Vrhnika Nataša Bodlaj 
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7.6 Prireditve 

 
Datum Vsebina Mesto 

izvedbe 
Vodja 

23. 12. 2022 Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

V šoli Irena Kavrečič 
Holcman, 

Astrid Bržan 

3. 2. 2023 Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku V šoli Irena Kavrečič 
Holcman, 

Astrid Bržan 

23. 6. 2023 Proslava ob dnevu državnosti V šoli Irena Kavrečič 
Holcman, 

Astrid Bržan 

 

7.7 Ostale dejavnosti 

 

 

ŠOLSKO GLASILO 

 

Urednica šolskega glasila je Astrid Bržan. 

 

ŠOLSKI PARLAMENT 

 

Vodja šolskega in otroškega parlamenta je Suzana Puconja.  

Podmladek Rdečega križa Vodja je Nataša Bodlaj. 
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7.8 Delo z učenci s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci 
 

 

7.8.1 Delo z učenci s posebnimi potrebami 
 

Za individualno strokovno pomoč našim učencem skrbijo pedagoginja Suzana Puconja, pedagog Edi 

Glavina in učiteljica Mateja Stubelj. S tem programom nudimo na šoli učno pomoč učencem, ki imajo 

težave na posameznih področjih učenja. Pri njih poleg pomoči pri učenju razvijamo potenciale na 

čustvenem, socialnem, osebnostnem in kognitivnem področju. 

 

Za učenke in učence, ki so razvrščeni s posebno odločbo Zavoda RS za šolstvo, nudimo v skladu s 

sistemizacijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dodatno strokovno pomoč. Ta dodatna 

strokovna pomoč je opravljena na podlagi posebej pripravljenega individualnega programa v okviru 

strokovnega tima, ki ga imenuje ravnatelj šole. Dodatno strokovno pomoč in predloge za razvrstitve 

koordinira pomočnica ravnatelja Nataša Lovrečič Dujmovič. Sodelujemo s Centrom za komunikacijo, 

sluh in govor Portorož, Centrom za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, preko katerih dobimo kader 

za izvedbo pomoči. Pomoč izvajajo specialna pedagoginja Marjetka Vidovič Novinec, specialna 

pedagoginja Mojca Školaris, socialna pedagoginja Barbara Valič, psiholog Miroslav Vičič in logopedinja 

Darja Trobec. 

 

Poleg omenjenih pomoči učencem smo organizirali še dodatno učno pomoč, ki jo izvajajo učitelji po 

potrebah in v dogovoru s pomočnico ravnatelja. 

 

7.8.2 Delo z nadarjenimi učenci 
 

Predlog (seznam oz. evidenco) morebitnih nadarjenih učencev pripravijo razredniki oz. učitelji. Učitelji 

lahko vsako leto (tudi v 9. razredu) predlagajo učence za odkrivanje nadarjenosti. Kriterij je učenčev 

učni uspeh oz. znanje na najzahtevnejši ravni, učenčeva ustvarjalnost, izkazovanje na intelektualnem 

področju, posebni dosežki … Učenec je prepoznan kot nadarjen, če se njegov rezultat na enem od treh 

kriterijev (psihološki test inteligentnosti, psihološki test ustvarjalnega mišljenja, ocenjevalne lestvice 

učiteljev) uvrsti med zgornjih 10 odstotkov  vrstnikov svoje generacije. 

 

Psihološka testa sta dva, eden meri inteligentnost, drugi ustvarjalno mišljenje. Predlagane učence s 

posebnimi ocenjevalnimi lestvicami ocenijo tudi učitelji, ki so jih poučevali preteklo šolsko leto, in 

učitelji, ki jih učijo v trenutnem šolskem letu. Učenci in njihovi starši so ob koncu postopka obveščeni 

o dosežkih oz. rezultatih.  

 

Nadarjeni učenci se vključujejo v program tekmovanj, razne dodatne delavnice oz. dejavnosti, enkrat 

letno pa Svetovalni center Istre izvede tabor za nadarjene učence koprskih osnovnih šol. 
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7.9 Interesne dejavnosti 
 

 

V tabeli so: organizacija, vodje, razpored in razdelitev interesnih dejavnosti, ki jih financiramo 

iz sredstev MIZŠ. Za učence, ki se prijavijo k interesni dejavnosti, je obiskovanje brezplačno. 

Izjemoma lahko prispevajo za dodatne materialne stroške, kot so prevozi, vstopnine, posebna 

gradiva ipd. Učenec mora redno obiskovati dejavnost, če se je prijavil. Strokovni delavci šole 

in tudi zunanji sodelavci vodijo predpisano pedagoško dokumentacijo. Šola dejavnost 

organizira, če je prijavljenih dovolj učencev. Začetni zbir informacij o interesnih dejavnostih 

vodi razrednik. Za zunanji nadzor dejavnosti in za pedagoško spremljanje je odgovorna 

pomočnica Nataša Lovrečič Dujmovič. Dejavnosti, ki jih šola ne izvaja, ne vpisujemo v 

dokumente. 

Dejavnosti, ki jih organizirajo klubi, podjetniki ipd., se lahko oglašujejo na oglasnih deskah v 

vstopnih vežah v šolo ob predhodnem dogovoru z ravnateljem. Običajno morajo učenci za 

udeležbo plačati določen prispevek. Predstavitve se organizirajo za učence v času izven pouka 

in podaljšanega bivanja. 

 

Urnik vseh interesnih dejavnosti bo objavljen na oglasnih deskah pri glavnih vhodih in na 

spletni  strani. 

 

Št. Polno ime interesne dejavnosti Ime in priimek mentorja Razredi, v katerih 
se bo izvajala 

1 Angleška bralna značka EPI 
reading badge 

Adina Deučman 6. a, 6. b, 7. b 

2 Angleška bralna značka EPI 
reading badge 

Ena Bissachi 1.- 5. razreda 

3 Angleška bralna značka EPI 
reading badge 

Patricija Štefančič Počkaj 7. a, 8. a, b, 9. a, b 

4 Angleške urice Adina Deučman 6. r. in 7. r. 

5 Angleško bralno tekmovanje 
Bookworms 

Adina Deučman 6. a, 6. b in 7. b 

6 Angleško bralno tekmovanje 
Bookworms 

Patricija Štefančič Počkaj 7. a, 8. a, b,  
9. a, b 

7 Bralna značka "S knjigo v svet" Učiteljice RS od 1. do 5. razreda, na 
PS pa Astrid Bržan in Irena Kavrečič 
Holcman 

 
1.- 9. razreda 

8 Dopolnilni pouk TJA Ena Bissachi 5. razred 

9 EKO klub Gaja Črnac, Gordana Crnarić, 
Adina Deučman, Mateja Stubelj, 

Lucija Gračner 

 4.- 9. razreda 

10 EPI LETTURE: italijanska bralna 
značka 

Anja Segulin 7.- 9. razreda 

11 EPI LETTURE: italijanska bralna 
značka 

Gordana Crnarić 7.- 9. razreda 

12 Fizika - priprave na tekmovanja Martin Vidmar 8. in 9. razred 

13 Glasbena olimpijada (priprave) Suzana Čopi Stanišić  

14 Gledališko-dramski krožek Nataša Bodlaj 4.- 9. razreda 
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15 IL MAGICO MONDO DELLE 
FAVOLE – ČAROBNI SVET 

PRAVLJIC 

Anja Segulin 3. razred 

16 IL TOPOLINO DI BIBLIOTECA Anja Segulin 4.- 9. razreda 

17 IL TOPOLINO DI BIBLIOTECA Gordana Crnarić 4.- 9. razreda 

18 INSIEME SI PUÒ – SKUPAJ 
ZMOREMO 

Anja Segulin 2.- 7. razred 

19 Kemijski krožek Kristina Pust Badovinac 8. in 9. razred 

20 Krožek programiranja Bojan Maljevac 4. razred 

21 Kuharski krožek Nataša Bodlaj, Tamara Benčič 4.- 9. razred 

22 Kulturna dediščina v naš vsakdan Dorjana Stančič, 
Lucija Dončič 

1. in 2. razred 

23 Lego zgodbe Karmen Sabadin 3.- 4. razreda 

24 LIKOVNI KROŽEK MATJAŽ BOROVNIČAR 6., 7., 8., 9. razred 

25 Literarno-novinarski krožek Irena Kavrečič Holcman 6. in 7. razred 

26 Matematične urice Lucija Gračner 7., 8., 9. razred 

27 Matematični krožek - priprave na 
tekmovanja 

Lucija Gračner 7., 8., 9. razred 

28 Matematika (Kengurujček) - 
priprave na tekmovanja 

Martin Vidmar 6. razred 

29 Mi otroci aktivni državljani Gordana Crnarić 9. razred 

30 Mladinski pevski zbor Suzana Čopi Stanišić 5. - 9. razred 

31 Nastopi učencev Suzana Čopi Stanišić 1.- 9. razred 

32 Odbojka Gaja Črnac 4.- 7. razred 

33 Osnove računalništva Jana Jurič 4., 5. razred 

34 Orffomanija (priprave) Suzana Čopi Stanišić  

35 Otroški pevski zbor Suzana Čopi Stanišić 1.- 4. razred 

36 Planinski krožek  
»Lahkih nog naokrog! 

Andrejka Lokatelj, Nataša Bodlaj, 
Tamara Toplikar 

1 - 9. razreda 

37 Plesni krožek "Šmarjetice" Andrejka Lokatelj 1.- 5. razreda 

38 Pomladek Rdečega križa Nataša Bodlaj 4. in 5. razred 

39 Pravljične urice Mateja Puc 2. in 3. razred 

40 Priprave na tekmovanje iz 
biologije 

Gaja Črnac 8. in 9. razred 

41 Priprave na tekmovanje iz 
geografije 

Adina Deučman 8. in 9. razred 

42 Priprave na tekmovanje iz 
zgodovine 

Gordana Crnarić 8. in 9. razred 

43 Priprave na tekmovanje iz znanja 
angleščine 

Adina Deučman 6. a, 6. b 

44 Priprave na tekmovanje iz znanja 
angleščine 

Patricija Štefančič Počkaj 8. a, b 
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45 Priprave na tekmovanje iz znanja 
italijanščine 

Gordana Crnarić 9. razred 

46 Prometno-kolesarski krožek Ena Bissachi 4. in 5. razred 

47 Slovenske urice Astrid Bržan 8. a, b in 9. a, b 

48 Slovenščina za tujce Karmen Sabadin 1.- 9. razreda 

49 Spet ta italijanščina! Gordana Crnarić 4., 8., 9. razred 

50 Šah Martin Vidmar 1.- 9. razreda 

51 Video krožek Bojan Maljevac 7. in 8. razred 

52 Visitando il Litorale Gordana Crnarić, Anja Segulin 9. razred 

53 Vokalno-inštrumentalni krožek Suzana Čopi Stanišić 7.- 9. razred 
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7.10 Plavanje in šola v naravi 
 

 

Razred Vsebina Lokacija Predvideni termini Odgovorna oseba 

1. r. Plavalni tečaj Koper April 2023 Dorjana Stančič, 

Andrejka Lokatelj 

3. r. Plavalni tečaj Koper Maj 2023 Karmen Sabadin,  

Sara Brčina 

4. r. V fazi dogovora   Nataša Bodlaj, 

Tamara Benčič 

5. r. Šola v naravi  

(zimska) 

  Jana Jurič,  

Nina Baronik 

8. r. Team building v 

naravi 

Radovna November 2022 Suzana Čopi Stanišić 

9. r. Naravoslovna šola 

v naravi 

Peca November 2022 Patricija Štefančič Počkaj, 

Kristina Pust Badovinac 

 
 

7.11 Izbirne dejavnosti za nadarjene in prizadevne učence  
 

 
 oblika 

tabor/šola v naravi 

lokacija predviden rok odgovorna 

oseba 

4. – 9. r. Improvizacijsko 

gledališče 

Šola Marec 2023 Nataša Bodlaj 

7. – 9. r. Raziskujemo les    

6. – 9. r. Dnevi ustvarjalnosti Ajdovščina   

6. – 9. r.  Likovni krožek Šola Celo leto Matjaž 

Borovničar 

Stroški prevoza, če bo le-ta potreben, so odvisni od števila prijavljenih. Dejavnosti bodo izvedene, če 

bo prijavljenih dovolj učencev (kriterij število spremljevalcev in stroški). 
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7.12 Karierna orientacija 
 

 

Naša izobraževalna pot se začne v vrtcu, ko otroci uživajo v igri in se učijo osnovnih življenjskih 

opravil, se vzpne v osnovno in nato v srednjo šolo. Pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo se 

učenci znajdejo pred zelo pomembno odločitvijo, kam po končani osnovni šoli. Učitelji, 

svetovalna služba in razredniki se zavedamo, da je odločitev o ustrezni izbiri poklica zelo 

zahtevna, zato z različnimi aktivnostmi podpiramo in opolnomočimo učence, da je njihova 

sprejeta odločitev čimbolj skladna z njihovimi razvojnimi zmožnostmi, sposobnosti, interesi in 

cilji.  

S tem namenom na šoli izvajamo program karierne orientacije, ki učencem omogoča: 

➔ spoznavanje interesov, sposobnosti na posameznih področjih ter drugih lastnosti, ki se 

pomembno povezujejo z določenimi izobraževalnimi in poklicnimi dejavnostmi, 

➔ razmišljanje o poklicnih poteh ter seznanitev z možnostjo izbire, 

➔ informiranje o šolah, poklicih, štipendijah, 

➔ svetovanje pri izbiri poklicne poti, 

➔ izvedbo vpisa v srednje šole. 

 

  

Pri karierni orientaciji sodelujemo vsi, učitelji, šolska svetovalna služba, učenci in njihovi starši.  

Za uresničevanje načrtovanih ciljev bomo v letošnjem šolskem letu organizirali različne 

dejavnosti. Koordinatorica je pedagoginja Suzana Puconja.
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7.13 Šolska skupnost in šolski parlament 
 

 

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov (dva iz vsakega razreda) povezujejo v 

skupnost učencev šole. S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, 

posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja. To je velika »moč«, saj učenci 

predstavijo svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost.  

Skratka, so slišani in upoštevani, ideje pa poskusijo tudi realizirati. 

 

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna 

pogovoriti, prepoznati in reševati probleme in oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno. 

 

Šolska skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge: 

 

➔ zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti o življenju in delu učencev; 

➔ spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 

➔ predlaga izboljšave in sodeluje pri uresničitvi idej; 

➔ informira učence o svojih dejavnostih; 

➔ obravnava hišni red šole. 

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 

skupnost učencev šole. Predstavlja eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih 

mnenj o določeni temi, ki je izbrana vsako leto na srečanju otrok v nacionalnem parlamentu. 

 

Vsako leto se udeležimo tudi občinskega otroškega parlamenta. Najvišjo stopnjo predstavlja 

nacionalni otroški parlament. 

 

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem 

otroškem parlamentu. Letošnja izbrana tema je »Duševno zdravje otrok in mladih«. Otroški 

parlament pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju in pridobivanje 

vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.  

 

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike 

demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na 

občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Otroški 

parlament pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o 

vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob 

podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. 

 

Mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta je pedagoginja Suzana Puconja. 
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8 Šolska prehrana 
 

 

Šolske zajtrke, malice in kosila pripravljamo sami v prostorih šolske kuhinje. Vodja  šolske prehrane je 

Gaja Črnac. 

 

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da 

ima vsak učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Učenci malicajo med za to namenjenim odmorom. 

Čas kosila je določen po posebnem urniku, poteka pa med 12.40 in 14. uro. 

 

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Če položnica ni poravnana, 

se za kosilo za naslednji mesec ne morete prijaviti. Starši, ki ne zmorejo plačati stroške šolske prehrane, 

naj izkoristijo možnost subvencionirane prehrane in naj pravočasno oddajo šolski svetovalni službi ali 

razredniku izpolnjen obrazec o subvencionirani prehrani. 

Jedilniki so sestavljeni tako, da ustrezajo predpisanim standardom in normativom za prehrano 

osnovnošolskih otrok. Vodja šolske prehrane upošteva pri sestavi le-teh: 

 

➔ raznovrstnost jedi, 

➔ izbor zdrave prehrane, 

➔ sveže surovine, 

➔ želje otrok, 

➔ ceno na tržišču, 

➔ možnost priprave v zahtevanem času. 

 
V jedilnici upoštevamo pravila in dogovore, da bo vse potekalo kulturno. 

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, bomo vključevali v šolske dejavnosti tako v 

šoli kot tudi na dnevih dejavnosti in taborih in na ta način spodbujali zdravo prehranjevanje in dvigovali 

kulturo prehranjevanja. 

 

Vodja šolske prehrane na podlagi rezultatov ankete o zadovoljstvu med učenci in starši oblikuje 

kazalnike kakovosti in poda smernice za naprej. 

 

Zdravo prehranjevanje in pozitiven odnos do hrane bodo učitelji spodbujali med šolsko malico in v času 

kosila, med urami oddelčne skupnosti pri razdeljevanju »Šolske sheme«. 

 

Zdravo prehranjevanje spodbujamo tudi z vključevanjem vodje prehrane v pouk na razredni stopnji. 
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8.1 Cena prehrane 

 

Obrok Cena 

Zajtrk 0,60 € 

Malica  0,90 € 

Popoldanska malica 0,70 € 

Kosilo redno 3,20 € 

Kosilo občasno 3,20 € 

 

 

8.2 Odjava obrokov 

 
Prijavljanje in odjavljanje vseh obrokov opravite: 

➔ preko e-pošte na naslov prehrana@ossmarje.si, 

➔ preko SMS sporočila na 065 554 201, 

➔ s klicem na telefon 065 554 201. 

 
Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni in izrednih okoliščin), če se 

ga odjavi na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8.30.  

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi delovanja pri: 

➔ organiziranih dnevih dejavnosti, 

➔ tekmovanjih, 

➔ srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole. 

Pri odjavljanju bodite pozorni tudi na zajtrke in popoldanske malice, če je vaš otrok na to 

naročen. 

 

 

  

mailto:prehrana@ossmarje.si
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9 Šolska svetovalna služba 
 

 

Šolsko svetovano službo sestavljajta pedagoginja Suzana Puconja in pomočnica ravnatelja 

Nataša Lovrečič Dujmovič, ki dopolnjuje svojo delovno obvezo kot svetovalna delavka. 

Delo šolske svetovalne službe zajema dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti 
ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije na področjih izobraževanja in usposabljanja, 
celostnega psihosocialnega razvoja otrok in mladostnikov, kulture vrtca oz. šole, vzgoje, klime, 
reda ter spodbudnih oz. zaviralnih dejavnikov ožjega ali širšega socialnega okolja: 

➔ svetovalno delo z otroki – individualno in skupinsko; 

➔ svetovalni in posvetovalni pogovori s starši; 

➔ timsko sodelovanje in posvetovalno delo z drugimi strokovnimi delavci in vodstvom 

zavoda; 

➔ razvojno delo – vodenje projektov, inovacij, sodelovanje pri uvajanju novosti;  

➔ diagnostika – spremljanje in ocena otrokovega razvoja; 

➔ poklicna orientacija in vključevanje v različne izobraževalne programe; 

➔ strokovno izobraževanje pedagoških delavcev; 

➔ informiranje, organizacija in izvedba različnih oblik izobraževanja staršev in družin; 

➔ osveščanje strokovnih delavcev in sošolcev otrok s posebnimi potrebami; 

➔ sodelovanje z zunanjimi institucijami. 

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 

udeleženci v  šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri 

uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in 

posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo 

v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega 

znanja prek svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno 

reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno−izobraževalnega dela šole  s 

tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi 

ustanovami. Temeljni vzgojno−izobraževalni cilj šole in v tem okviru tudi temeljni cilj 

svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo.  

Svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc pomaga pri zagotavljanju 

pogojev za rast in zaščito pravic vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa v okviru 

ustanove, v kateri deluje. 

Svetovalna služba v šoli pri svojem delu deluje celostno − upošteva posameznika kot osebnost 

v celoti in pri obravnavi upošteva, da je posameznik s svojim ravnanjem vselej del ožjega in 

širšega socialnega okolja. V svetovalnem odnosu zato nujno upošteva posameznikove 

povezave z ostalimi udeleženci, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje. Prav zato 
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pomaga in sodeluje na obeh ravneh: na ravni posameznika in na ravni vzgojno−izobraževalne 

ustanove ter širšega socialnega konteksta. 

 

10 Zdravstveno varstvo 
 

 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, za učence 

1. in 8. razreda je organizirano cepljenje. Zdravstveno varstvo opravi Šolska ambulanta 

Koper. V času pregledov poteka tudi izobraževanje. Učenci 1. razreda opravijo tudi pregled 

sluha.  

 

Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. 

Učenci sodelujejo v akciji »Tekmovanje za zdrave in čiste zobe. 

 

Šolska zdravnica iz Zdravstvenega doma Koper. 

Šolska zobozdravnica je dr. Gordana Marinković. 
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11 Prometna vzgoja in skrb za varnost učencev 
 

 

Program varnosti cestnega prometa mora obravnavati tri najbolj izpostavljene kategorije 

udeležencev: pešce, kolesarje in mlade voznike ter dva najpogostejša vzroka prometnih 

nesreč: hitrost in alkohol. Ukrepi za varnost otrok imajo dolgoročne in kratkoročne učinke. Za 

prometno-vzgojne aktivnosti je značilno, da dajejo rezultate šele po nekaj letih načrtnega in 

sistematičnega dela z otroki in starši. Ravno zato so izredno pomembni različni tehnični ukrepi, 

kot so ukrepi za umirjanje prometa v okolici šol in vrtcev, urejanja varnih šolskih poti, 

organizacije in izvajanje prevozov v šolo, strožja zakonodaja in policijski nadzor ter sodelovanje 

civilnih organizacij. Akcije SPV potekajo v sodelovanju s šolami, starši, policijo, ZŠAM, 

upravljavci cest in lokalno skupnostjo. Za pripravo večjega dela propagandnega materiala skrbi 

republiški SPV. Gradivo, ki ga še razširjamo, pa pridobimo tudi iz drugih virov.  

 

11.1 Cilji prometnih vsebin: 

 

➔ preventivne in vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok in mladih, izvedba akcij in 

projektov, ki so pomembni za lokalno skupnost; 

➔ sodelovanje z lokalnimi mediji, povezovanje z različnimi nosilci preventivnih aktivnosti in 

vključevanje javnosti (razdeljevanje propagandnega materiala); 

➔ dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu in razvijanje humanih in solidarnih 

odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu; 

➔ infrastrukturni ukrepi (identifikacija vseh nevarnih mest, skrb za varne šolske poti, 

oblikovanje predlogov za odpravo nevarnih mest, izvajanje ukrepov za večjo varnost 

udeležencev v prometu, opazovanje učinkov in vrednotenje rezultatov). 

 

11.2 Dodatna priporočila za večjo varnost otrok 

 

➔ Hodite po pločniku ali drugih površinah za pešce. 

➔ Če ni pločnika, hodite ob levem robu cestišča, da vidite nasproti vozeča vozila. 

➔ Cesto vedno prečkajte na označenih prehodih za pešce. 

➔ Pred prečkanjem se vedno ustavite, opazujte promet in se vedno prepričajte s pogledom 

levo- desno-levo, da lahko varno prečkate. 

➔ Pred prečkanjem lahko z dvignjeno roko in očesnim kontaktom nakažete voznikom svojo 

namero. 

➔ Na semaforiziranem prehodu prečkajte samo ob zeleni luči in tudi takrat se posebej 

prepričajte. 

➔ Če v bližini ni prehoda, opazujte promet in prečkajte, ko je pot prosta. Bodite dodatno 

pozorni na bližajoča vozila. 

➔ Bodite VIDNI – vozniki vas morajo pravočasno opaziti, da bi lahko ustrezno ravnali. Nosite 

svetla oblačila in odsevnike, tudi v mraku ali dežju. Ponoči lahko uporabite tudi baterijo ali 
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lučko na mobitelu. Otroci v prvem in drugem razredu morajo nositi rumene rutice. 

➔ Bodite previdni v križiščih, saj vas vozniki, ki zavijajo levo ali desno hitro spregledajo. 

Podobno je tudi pri voznikih tovornjakov ali avtobusov, ki vas lahko ne vidijo. 

➔ Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob 

cestišču. 

➔ Hoja in mobilni telefon? – uporaba mobilnega telefona ali poslušanja glasbe pomembno 

zmanjšuje pozornost in spremljanje prometa, zato ga med hojo v prometu ne uporabljajte. 

➔ Pešci nimajo absolutne prednosti, zato ravnajte previdno. 

 

11.3 Aktivnosti povezane s prometno varnostjo: 

 

➔ sprehod po varnih šolskih poteh s policistom: prvošolci in drugošolci po dogovoru z 

rajonskim policistom; 

➔ pešbus: prometno preventivna akcija za učence od 1.– 5. razreda; 

➔ likovni natečaj - otroci za varnost v prometu; 

➔ kolesarki izpiti: teoretično, praktično, poligon. 

 
Prvošolca pospremite do šole in ga poučite o nevarnostih. Pokažite mu, kje in kako lahko varno 

prečka cesto. Učenci prvega in drugega razreda morajo nositi okoli vratu rumene rutice. Če 

starši hodite z otrokom v mraku, obvezno nosite svetla odbojna telesa, npr. kresničko. Bodite 

zgled svojemu otroku. 

 

12 Varstvo vozačev, jutranje varstvo in dežurstvo na hodnikih 

 

Na šoli je za učence 1. razreda organizirano jutranje varstvo z zajtrkom. Varstvo bo od 6.20 do 

8.20, to je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. V 

jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo v okviru pravil, ki jih določi šola. 

Jutranje varstvo je strokovno vodeno. Po predhodnem naročilu jutranje varstvo zajema tudi 

zajtrk. 

Učencem je treba zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerem pričakujejo pouk, 

organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk in 

zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej. 

Varstvo vozačev je oblika vzgojnega dela z učenci, ki po pouku do prevoza potrebujejo varstvo. 

Varstvo vozačev je organizirano strokovno. Vsebuje lahko elemente podaljšanega bivanja, 

interesne dejavnosti in glede na potrebe ter interese učencev tudi dopolnilnega in dodatnega 

pouka. 
Učencem zagotavljamo varno okolje, v katerem po zaključku pouka počakajo na starše ali 

organiziran prevoz domov. Varstvo vozačev je za učence šole organizirano od zaključka pouka 

do odhoda prvega šolskega avtobusa. 
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Vodijo ga učiteljice in učitelji s pomočjo javnega delavca po posebnem razporedu v točno 

določenih učilnicah. 

Za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, je varstvo obvezno. 

Učenec lahko oddelek varstva vozačev zapusti izjemoma predčasno, vendar samo s pisnim 

dovoljenjem staršev. 

 

12.1 Vozni red prihodov avtobusov 

 

1. avtobus 2. avtobus Postajališča 

6.29 7.29 Sp. Krkavče 

6.35 7.35 Sv. Maver obr. 

6.37 7.37 Sv. Maver 

6.40 7.40 Krkavče obr. 

6.40 7.40 Krkavče 

6.45 7.45 Krkavče K 

6.48 7.48 Puče 

6.52 7.52 Koštabona obr. 

6.54 7.54 Koštabona 

7.02 8.02 ŠOLA Šmarje 

 

1. avtobus 2. avtobus Postajališča 

6.45 7.30 Grintovec 

6.51 7.36 Srgaši 

6.56 7.41 Paderna 

7.06 7.51 Grinjan 

7.12 7.57 ŠOLA Šmarje 

 

1. avtobus 2. avtobus Postajališča 

6.55 7.40 Koper Tomos 

6.57 7.42 Šalara K 

6.59 7.44 Stara Šalara 

7.02 7.47 Šalara pod Gažonom 

7.04 7.49 Šalara K Gažon 

7.05 7.50 Gažon 

7.07 7.52 Šmarje K 

7.10 7.55 ŠOLA Šmarje 

 

1. avtobus 2. avtobus Postajališča 
 

7.50 Dilici 
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7.18 7.56 Pomjan 

7.25 8.02 ŠOLA Šmarje 

 

 

12.2 Vozni red odhodov avtobusov 

1. avtobus 2. avtobus Postajališča 

14.10 15.10 ŠOLA Šmarje 

14.18 15.18 Koštabona 

14.20 15.20 Koštabona obr. 

14.24 15.24 Puče 

14.27 15.27 Krkavče K 

14.32 15.32 Krkavče  

14.34 15.34 Krkavče obr. 

14.37 15.37 Sv. Maver 

14.38 15.38 Sv. Maver obr. 

14.44 15.44 Spodnje Krkavče 

 

1. avtobus 2. avtobus Postajališča 

14.10 15.15 ŠOLA Šmarje 

14.15 15.20 Paderna 

14.23 15.28 Grinjan 

14.29 15.34 Šola Šmarje 

14.32 15.37 Srgaši 

14.37 15.42 Grintovec 

 

1. avtobus 2. avtobus Postajališča 

14.10 15.00 ŠOLA Šmarje 

14.12 15.02 Šmarje K 

14.15 15.05 Gažon 

14.19 15.09 Šalara K Gažon 

14.20 15.10 Šalara pod Gažonom 

14.21 15.11 Stara Šalara 

14.23 15.13 Šalara K 

14.25 15.15 Koper Tomos 
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1. avtobus 2. avtobus Postajališča 

14.10 15.00 ŠOLA Šmarje 

14.16 15.06 Pomjan 

14.21 
 

Dilici 

 

 

13 Šolska knjižnica 
 

 

Šolska knjižnica je osrednje kulturno, izobraževalno in informacijsko središče šole. Je poseben 

prostor z zakladi znanja, ki s svojim delovanjem podpira vzgojno-izobraževalni proces šole in 

je namenjena vsem učencem in delavcem šole. Šolska knjižnica se vključuje v celotno vzgojno- 

izobraževalno delo šole, in sicer z izborom knjižničnega gradiva, s posredovanjem knjižnično- 

informacijskih znanj, z motiviranjem za branje ter obeleževanjem kulturnih in drugih aktualnih 

dogodkov. 

 

V šolski knjižnici imamo računalniško vpisanih več kot 7.500 knjig in enot neknjižnega gradiva 

in več kot 2200 učbenikov. Naročeni smo na več kot 50 naslovov revij in časopisov, ki so na voljo 

v čitalnici za ogled in branje. Do baze podatkov o gradivu v šolski knjižnici lahko dostopate 

preko knjižničnega kataloga Cobiss+. 

 

Ob koncu pouka ali med prostimi urami ste v knjižnici še posebej dobrodošli, saj v njej lahko 

koristno preživite svoj prosti čas, berete, pišete domače naloge, se učite, iščete informacije in 

izdelujete seminarske naloge, igrate šah ali različne miselne igre ter uporabljate računalnik. V 

knjižnici se morate obnašati tako, da ne motite drugih. 

 

Izposojevalni rok v običajnih razmerah je 21 dni za leposlovje (domače branje in bralna 

značka) in 4 dni ali čez vikend za poučno gradivo. Podaljševanje in drugačna izposoja gradiva 

je možna po dogovoru s knjižničarko. 

Priročnikov (slovarji, leksikoni, enciklopedije, atlasi), revij ter avdio−vizualnega gradiva NE 

IZPOSOJAMO NA DOM.    

Nekaj pomembnih opozoril iz Knjižničnega reda in pravil: 

➔ V knjižnico ne prinašaj sladkarij, pijače ali hrane! 

➔ Uporaba mobilnega telefona je prepovedana! 

➔ Če želiš, lahko po pouku v čitalnici pišeš domače naloge in se učiš, ali se ob knjigah in 

revijah kratkočasiš. 

➔ V knjižnici se POLGLASNO GOVORI OZ. ŠEPETA, da ne motimo dela drugih oz. 

obiskovalcev knjižnice.  

➔ Ravnaj se po pravilih bontona!  
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Naloge knjižničarke: 

➔ urejanje knjižničnega gradiva, 

➔ pomoč učencem in učiteljem pri iskanju ustrezne literature, 

➔ izvedba vseh bibliotekarskih ur v vseh oddelkih od 1. do 9. razreda, 

➔ sodelovanje z vrtcem, obiski otrok, 

➔ urejanje razstav ob spominskih dnevih pesnikov in pisateljev, 

➔ predstavitev novih knjig, 

➔ strokovno izobraževanje, 

➔ nabava strokovne literature in naročanje revij. 
 
Obiski bralcev: 
Obiski so organizirani po skupinah (razredne skupnosti) določeno uro na določen dan v tednu 
(po dogovoru z razrednikom). Izdelan je urnik izposoje za posamezne oddelke. 
V knjižnico pridejo samo bralci, ki knjige vračajo in/ali si jih izposojajo. 
»Pregledano gradivo«, ki si ga bralci ne bodo izposodili, se odlaga na za to določenem mestu 
(vračanje knjig) in se z njim ravna v skladu z navodili NIJZ. 
V knjižnici so na razpolago 3 čitalniška  mesta, na katerih lahko učenci opravljajo šolsko delo 
v skladu z navodili NIJZ. Po vsaki uporabi se bo delovno mesto razkužilo. 
 
Izposoja in vračanje gradiva: 
Bralci si ob vsakokratnem obisku izposodijo čim več gradiva, ki ga lahko obdržijo 30 dni 
(razen knjig za domače branje).  
Vrnjeno gradivo se odlaga na za to določeno mesto v knjižnici in se z njim ravna po navodilih 
NIJZ. 
 
Bralna značka in druge bralne aktivnosti: 
Vse bralne aktivnosti, ki bodo organizirane tekom šolskega leta, bodo potekale po urniku, 
projekt »Berimo z rovko črkolovko« to šolsko leto ne bo potekal. 

                                                                                                                    Knjižničarka: Nada Prah 

 

13.1 Učbeniški sklad 
 

 

V šoli deluje tudi učbeniški sklad, ki omogoča brezplačno izposojo vseh učbenikov, ki jih učenci 

potrebujejo za pouk od 1. do 9. razreda.  

Učbenike za novo šolsko leto učenci prejmejo prve dni septembra v šolski knjižnici. Učenci si 
učbenike izposojajo po pripravljenem urniku, s katerim so seznanjeni učitelji.  
Ob obisku razredne skupnosti v knjižnici so učenci seznanjeni s knjižničnimi pravili in drugimi  
zahtevami. 
 

Skrbnica učbeniškega sklada je Nada Prah. 
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14 Stiki med šolo in starši 
 

 

Pomemben del razrednikove aktivnosti predstavlja sodelovanje s starši. Da bi družina in šola 

skladno in čim bolj učinkovito vplivali na otrokov razvoj, je partnersko sodelovanje obojih zelo 

pomembno. Pomemben dejavnik takega sodelovanja je medsebojno spoznavanje, zaupanje 

in obojestranska obveščenost, s skupnim ciljem za dobro otrok oziroma učencev. 

 

Oblike sodelovanja razrednika, drugih učiteljev in staršev so: 

 

➔ roditeljski sestanki, 

➔ govorilne ure, 

➔ druženje ob različnih dejavnostih z učenci. 

 

14.1 Govorilne ure 
 

 

Dopoldanske govorilne ure so v dopoldanskem času po predhodnem dogovoru z učiteljem. 

Učitelji imajo rezervirane naslednje ure za dopoldanske govorilne ure. 

Učitelj Dan v tednu Ura 

Baronik Nina torek  3. šolska ura (10.15-11.00)  

Benčič Tamara ponedeljek 2. šolska ura (9.10 - 9.55) 

Bissachi Ena torek 4. šolska ura (11.05 - 11.50) 

Bodlaj Nataša ponedeljek 3. šolska ura (10.15 - 11.00) 

Borovničar Matjaž ponedeljek 1. šolsko uro (8.20-9.05) 

Brčina Sara četrtek 1. šolska ura (8.20-9.05) 

Bržan Astrid sreda 4. šolska ura (11.05-11.50) 

Crnarić Gordana sreda 3. šolska ura (10.15 - 11.00) 

Čopi Suzana petek 3. šolska ura (10.15 - 11.00) 

Črnac Gaja četrtek 3. šolska ura (10:15 - 11:00) 

Deučman Adina sreda 3. šolska ura (10.15 - 11.00) 

Dražič Diana ponedeljek 4. šolska ura (11.05 - 11.50) 

Glavina Edi Sreda 5. šolska ura (11.55 - 12.40) 

Gračner Lucija torek 3. šolska ura (10.15-11.00) 

Hrvatin Jožica torek 1. šolska ura (11.55 - 12.40) 

Jurič Jana ponedeljek 4. šolska ura (11.05 - 11.50) 

Kavrečič Holcman Irena sreda 3. šolska ura (11.15 -11.00) 

Kovačič Bojana torek 5. šolska ura (11.55 - 12.40) 

Lokatelj Andrejka četrtek 3. šolska ura (10.15 - 11.00) 

Maljevac Bojan četrtek 2. šolska ura (9.10 - 9.55) 

Prah Nada torek 5. šolska ura (11.55 - 12.40) 

Puc Mateja sreda 2. šolska ura (9.10 - 9.55) 

Pust Badovinac Kristina torek 3. šolska ura (10.15 - 11.00) 

Rak Sonja ponedeljek 4. šolska ura(11.05 - 11.50) 

Sabadin Karmen torek 3. šolska ura (10.15 - 11.00) 

Savarin Dušica ponedeljek 5. šolska ura (11.55 - 12.40) 

Segulin Anja sreda 5. šolska ura (11.55 - 12.40) 
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Stančič Dorjana torek 1. šolska ura (8.20 - 9.05) 

Stubelj Mateja četrtek 4. šolska ura (11.05 - 11.50) 

Štefančič Počkaj Patricija torek 4. šolska ura (11.05 - 11. 50) 

Vidmar Martin četrtek 2. šolska ura (9:10 - 9:55) 

 

Popoldanske govorilne ure potekajo vsak drugi ponedeljek v mesecu in so v šolskem letu 

2022/23:  

 

MESEC DATUM 

OKTOBER 10. 10. 2022 

NOVEMBER 14. 11. 2022 

DECEMBER 12. 12. 2022 

JANUAR 9. 1. 2023 

FEBRUAR 20. 2. 2023* 

MAREC 13. 3. 2023 

APRIL 17. 4. 2023* 

MAJ 8. 5. 2023 

*izjemoma tretji ponedeljek v mesecu 

 

 

 

14.2 Roditeljski sestanki 
 

 

Roditeljski sestanki bodo predvidoma: 

➔ SEPTEMBER: skupni roditeljski sestanek, 

➔ JANUAR: razredni roditeljski sestanek, 

➔ MAJ: razredni roditeljski sestanek. 

 
 

14.3 Obveščanje 

 

Sproti vas bomo pisno obveščali o pomembnih informacijah in dogajanju na šoli. Ob koncu 

redovalne konference boste obveščeni o učnem uspehu svojih otrok. V delo šole se starši 

vključujete tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ, preko sveta zavoda, ravnatelja 

in pedagoškega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. 
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14.4 Svet staršev 

 

Šola bo sodelovala z okoljem in starši preko sveta staršev. V svetu staršev so predstavniki vseh 

oddelkov šole. Naloge sveta staršev so opredeljene z Zakonom o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o osnovni šoli in Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno- 

izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmarje pri Kopru. 

 

Člani sveta šole 

ODDELEK IME IN PRIIMEK 

1. a  

1. b  

2. a  

2. b  

3. a  

3. b  

4. a  

4. b  

5. a  

5. b  

6. a  

6. b  

7. a  

7. b  

8. a  

8. b  

9. a  

9. b  
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15 Program povezovanja šole z okoljem 
 

 

Šola je odprta ustanova za starše in zainteresirano javnost. Prireja proslave in druge prireditve, 

ki so namenjene tudi širšemu okolju. Vključuje se v prireditve in različne dejavnosti, ki se 

organizirajo v lokalni skupnosti. 

 

Sodelovanje z občino ustanoviteljico, Mestno občino Koper, temelji na bogatenju prostora, v 

katerem bivamo in spodbuja povezovanje z lokalno skupnostjo. 

 

S srednjimi šolami sodelujemo pri usmerjanju učencev v nadaljnje šolanje, pri preverjanju 

uspešnosti naših učencev na teh šolah. Koordinatorica je Suzana Puconja. 

 

Sodelujemo tudi s srednjimi šolami in fakultetami pri organizaciji učne prakse za dijake in 

študente. Vsako leto organiziramo pedagoško prakso za študente (za bodoče vzgojitelje, 

učitelje in pedagoge). Koordinator je ravnatelj, sodelujejo vodje aktivov in posamezni učitelji. 

 

Sodelujemo z ostalimi osnovnimi šolami v Mestni občini Koper – dogovarjamo se o reševanju 

problemov, ki so skupni vsem šolam. Sodelujemo tudi pri zaposlovanju kadrov, ki jih na eni šoli 

ne moremo zaposliti. 

 

Sodelujemo tudi z Centrom za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Centrom za usposabljanje 

Elvire Vatovec Strunjan in drugimi. 

 
Hiter razvoj okolja narekuje šoli novo dimenzijo delovanja. Nujna je povezava in komunikacija 

z okoljem, ki nam pomaga, da lažje in še na druge načine pridemo do kakovosti. Le tako bomo 

razvili  široko, kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, saj starši vsak dan več pričakujejo in 

zahtevajo od šole. 

 

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z utečenimi oblikami sodelovanja. Z Mestno občino 

Koper bomo sodelovali zlasti pri zagotavljanju finančnih sredstev za redno dejavnost šole in za 

izvedbo šole v naravi. Upamo, da se bodo končno uresničila dolgoletna pričakovanja o gradnji 

nove, večje in modernejše šolske telovadnice, ki je nujno potrebna. 

 

Sodelovali bomo s Pedagoško fakulteto Koper, Srednjo tehnično šolo Koper in drugimi. 

 

Povezovali se bomo s Centrom za obšolske dejavnosti, z drugimi osnovnimi šolami, s Šolo za 

ravnatelje, srednjimi šolami, podjetji v naši občini pa tudi izven nje, Svetom za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu, Policijsko postajo Koper, z občinskim Uradom za družbene 

dejavnosti, različnimi društvi, Zavodom za šolstvo enota Koper in Ljubljana, Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport, zavarovalnicami, Glasbeno šolo Koper, s koprskimi vrtci, KS 
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Šmarje pri Kopru, s Centrom za socialno delo, z LU Koper, Društvom upokojencev in mnogimi 

drugimi. 

 

Sodelujemo tudi z vsemi, ki želijo najeti šolske prostore. Koordinator je tajnica šole. 
 

 

16 Načrt izobraževanja strokovnih delavcev 
 

 

Učiteljem se omogoči udeležbo na seminarjih po izbiri iz kataloga izobraževanj pedagoških 

delavcev (KATIS). Organizirano bo izobraževanje strokovnih delavcev v šoli (zunanji 

predavatelji) in medsebojno izobraževanje v posameznih strokovnih aktivih. 

 

V šolskem letu bo pri izobraževanju prioriteta v programih, ki usposabljajo učitelje v smeri 

razvojnega načrta šole. Izobraževanje strokovnih delavcev bo opravljeno v obliki: 

 

➔ pedagoških konferenc, 

➔ pedagoških delavnic, 

➔ pedagoških pogovorov, 

➔ izobraževanja pedagoških delavcev, 

➔ udeležbe na študijskih skupinah, 

➔ predavanj strokovnjakov, 

➔ permanentnega izobraževanja. 

 

 
16.1 Program izobraževanj strokovnih delavcev: 

 

      

➔ Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom  

➔ S pomočjo IKT do boljšega dela učiteljev 

➔ Praktična raba razvojne psihologije pri strokovnem delu učitelja 

➔ Delo z otroki s posebnimi potrebami 
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17 Spremljanje pouka in pedagoškega dela učiteljev 
 

 

Ravnatelj bo v šolskem letu 2022/2023 spremljal delo učiteljev na naslednje načine: 

 

➔ s hospitacijami v razredu, 

➔ z letnimi razgovori, 

➔ s spremljavo začetnikov ter študentov in dijakov na pedagoški praksi, 

➔ s pregledom šolske dokumentacije, 

➔ s spremljavo dela pri interesnih dejavnostih, 

➔ z obiski na dnevih dejavnosti in šolah v naravi. 

 

Ravnatelj lahko za hospitacije v razredu določi in pooblasti pomočnico ravnatelja. 
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18 Prioritetne naloge v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024 
 

 

 

18.1 Pedagoško področje 

 

Prioritetne naloge s pedagoškega področja za šolsko leto 2022/2023 so: 

➔ vertikalna prenova učnih načrtov: 

o cilj je poiskati balast in prerazporeditev snovi, ki se ponavlja v različnih 

razredih; 

o določitev prednostnih področij; 

o iskali bomo tiste cilje, ki so najpomembnejši v posameznem razredu pri 

posameznem predmetu s stališča nadaljnjega šolanja; 

o v prvem letu bomo pilotno začeli z matematiko in likovno umetnostjo, drugo 

leto vsi predmeti; 

o končni cilj je z drugačno, a manjšo obremenitvijo otrok doseči boljše učne 

rezultate. 

➔ poiskati način za preprečevanje prekomerne obremenjenosti otrok: 

o obremenitev učenca pri nekem predmetu mora biti premo sorazmerna s 

tedenskim številom ur predmeta; 

o vzpostavili bom sistem beleženja vseh obremenitev posameznega učenca 

(ocenjevanja, preverjanje, nastopi, govorni nastopi, domače naloge itd.). 

➔ Izboljšati usklajenost delovanja učiteljev in specialnih pedagogov; 

➔ iščemo napredek vsakega otroka in učitelja; 

➔ ponovna uvedba kolegialnih hospitacij za boljše poznavanje dela sodelavcev; 

➔ izboljšati delo z nadarjenimi; 

➔ posodobitev in popestritev dni dejavnosti; 

➔ sodelovanje v več projektih; 

➔ sprememba vrstnega reda aktivnosti v podaljšanem bivanju, da bi lahko tudi otroci, ki 

gredo domov s prvim avtobusom, v šoli opravili (del) obveznosti; 

➔ v času dežurstev vpeljava kotičkov – ustvarjalnostni, gibalni, bralni, kotički za učno 

pomoč, domačo nalogo … 

➔ povečati aktivnosti za ločevanje odpadkov, skrb za čisto okolje; 

➔ razmisliti o povezovanju starejših in mlajših učencev – npr. učna pomoč, ure pouka, ki 

jih vodijo starejši učenci, branje starejših mlajšim učencem, sprejem prvošolčkov s 

strani devetošolcev in mlajši otroci pospremijo devetošolce ob odhodu s šole … 
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18.2 Vodenje in organizacija delovanja šole 

 

Prioritetne naloge s področja vodenja in organizacije za šolsko leto 2022/2023 so: 

➔ povečati sodelovanje z društvi, klubi, lokalno skupnostjo, raznimi ustanovami; 

➔ ponovna vzpostavitev sodelovanja z vrtcem; 

➔ iskanje močnih področij zaposlenih in najti načine kako jih uporabiti; 

➔ povečanje aktivnosti šolskega sklada;  

➔ posodobitev vseh internih pravilnikov; 

➔ postopna uvedba šol v naravi v vse razrede od 4. do 9.;  

➔ večja ponudba interesnih dejavnosti (npr. programiranje, vrtnarjenje); 

➔ izpeljava inventure, ki bo ugotovila realno stanje in odprava napak; 

➔ arhiviranje gradiv in uničenje tistih, ki jih ni potrebno arhivirati; 

➔ vpeljevanje projektnih skupin zadolženih za posamezno področje, odgovornih 

učiteljev za posamezni prostor v šoli; 

➔ aktivno delo na medsebojnih odnosih v kolektivu; 

➔ proaktivno spremljanje potencialnih kadrov na trgu dela (prakse, študentsko delo, 

razgovori …); 

➔ povečati vključenost in sodelovanje Mestne občine Koper in lokalne skupnosti; 

➔ spremljanje zadovoljstva učencev, staršev in širše lokalne skupnosti z našim delom in 

iskanje načinov za izboljšanje - vpeljava sistema za skrb za kakovost. 

 

18.3 Finančno poslovanje 

 

Prioritetne naloge s področja finančno poslovanje za šolsko leto 2022/2023 so: 

➔ finančna konsolidacija šole; 

➔ uvedba postopkov izbiranja, potrjevanja, naročanja ter prejemanja in likvidiranja 

računov; 

➔ iskanje dodatnih finančnih virov – ponujanje prostorov, aktivno iskanje morebitnih 

naročnikov kosil; 

➔ ureditev računovodstva in pravilnika o računovodstvu; 

➔ pregled vseh pogodb, naročnin, stalnih stroškov in iskanje načinov za optimizacijo le-

teh; 

➔ iskanje ugodnejših ponudnikov na vseh področjih; 

➔ Botrstvo prihodnosti – iskanje donatorjev za dodatne vsebin za nadarjene učence. 
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18.4 Urejanje šole  

 

Prioritetne naloge s področja urejanja šole za šolsko leto 2022/2023 so: 

➔ trudili se bomo za izgradnjo obljubljene nove telovadnice in parkirišča, ki je nujno 

potrebno tudi za samo vas Šmarje (v sodelovanje s krajevno skupnostjo); 

➔ »polepšati« šolo na vseh področjih – notranjost in zunanjost; 

➔ iskanje nalog, ki jih lahko izvedemo sami in priprava načrtov izvedbe; 

➔ aktivno sodelovanje vseh učiteljev pri urejanje šole; 

➔ ureditev pisarne pomočnice ravnatelja; 

➔ nabava klim v učilnicah, kjer je še ni; 

➔ povečati aktivnosti čiščenja okolice šole. 

 

18.5 IKT področje 

 

Prioritetne naloge z IKT področja za šolsko leto 2022/2023 so: 

➔ nadaljevanje in izboljševanje delovanja eZbornice; 

➔ posodobitev delovanja spletnih učilnic in njihova uporaba tudi v času pouka v živo; 

➔ posodobitev spletne strani šole in postavitev ločene spletne strani vrtca; 

➔ redna izobraževanja s področja IKT, ki nam bodo omogočali, da bomo seznanjeni z 

najnovejšimi orodji in načini dela; 

➔ vpeljava načina za lažje sledenje projektnemu delu; 

➔ vpeljava IKT skupine, ki bi vodila to področje. 

 

 

 
 

 

Šmarje pri Kopru, 29. 9. 2022 Odgovorna oseba: Simon Dražič 

 

 

 
Predsednica sveta šole: 

Kristina Pust Badovinac 

 
Ravnatelj: 

Simon Dražič 

 

 


