
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA (OPB) 

Na matični šoli in na vseh podružnicah so v 

šolskem letu 2020/21 organizirani oddelki OPB: 

• Matična šola  

• OPB 1: 1., 4. razred 

UČITELJICA: Irena Uljančič 

• OPB 2: 2. razred  

UČITELJICA: Boža Drolc 

• OPB 3: 3. razred 

UČITELJICA: Suzana Kolšek 

•  OPB 4: 4. in 5. razred 

UČITELJI: Ema Nežmah, Katja Artnjak, Borut 

Škrjanc in Katja Bodlaj 

• PŠ Sela: 

1.–4. razred 

UČITELJ: Mitja Lukner 

• PŠ Zgornji Tuhinj  

• OPB 1: 1. in 2. razred 

UČITELJICI: Nataša Žebaljec, Maja Brate 

• OPB 2: 3. razred 

UČITELJICA: Zdenka Potnik 

• OPB 3: 4. razred 

UČITELJICA: Mojca Kolar (združevanje 

oddelkov) 

• PŠ Motnik: 

1.–4. razred 

UČITELJICA: Nataša Klopčič 

PRIPOROČILA ZA KAKOVOSTNO IZVAJANJE 

OPB 

• Iz organizacijskih in varnostnih razlogov se je 

treba držati ure prihoda in odhoda, ki ste ga 

navedli na prijavnici. 

• Spremembe ure prihoda in odhoda so možne le v 

dogovoru z vodstvom šole in učiteljem OPB.  

• Predčasen odhod učenca dovoli učitelj le s pisnim 

dovoljenjem staršev (zapis v beležko s 

podpisom). Učenec obvestilo pokaže učitelju 

OPB. 

• Starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakajo 

pred šolo. 

• OPB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, 

zato starše prosimo, da vsak dan z otrokom 

pregledajo domačo nalogo. 

• Učitelji nismo odgovorni za igrače in druge 

predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo. 

• Podaljšano bivanje je organizirano do 16.30. Če 

zaradi izrednih okoliščin otroka ne 

morete prevzeti pravočasno, vas 

prosimo, da o tem čim prej obvestite 

učitelja. Zamujena ura se staršem 

lahko obračuna po položnici. 

 

  

 

 

 

 

 

 

PODALJŠANO 

BIVANJE 
OŠ ŠMARTNO V TUHINJU 

šolsko leto 2020/21 

 

   

OŠ Šmartno v Tuhinju 

Šmartno 27a 

1219 Laze v Tuhinju 

 
PŠ Sela 

Sela 5 

1240 Kamnik 

 

PŠ Zg. Tuhinj 

Zg. Tuhinj 45 

1219 Laze v Tuhinju 

 
PŠ Motnik  

Motnik 8 

1221 Motnik 

 



PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega 

procesa, ki jo šola organizira po pouku in je 

namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Vanj se 

učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v 

okviru pravil, ki jih določi šola. 

Cilje podaljšanega bivanja predpisuje nacionalni 

koncept, ki vsebuje naslednje dejavnosti: 

Kosilo in malica 

Med šolskimi obroki se učenci 

učijo kulture prehranjevanja. 

Učenci: 

• se učijo primerno obnašati pri jedi, pravilno 

uporabljati jedilni pribor in pri jedi uživati, 

• spoznajo pomen zdrave in uravnotežene prehrane. 

Sprostitvena dejavnost 

Namenjena je počitku, 

sprostitvi in obnavljanju 

psihofizičnih moči 

učencev. Učenci: 

• se pogovarjajo o svojem delovnem dnevu, 

• obiščejo šolsko knjižnico, 

• rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri, 

• gredo na sprehod, 

• se igrajo različne igre v notranjih ali zunanjih 

prostorih. 

Samostojno učenje 

V okviru te dejavnosti 

poteka usmerjanje in 

navajanje učencev na 

samostojno opravljanje 

različnih učnih aktivnosti. Učenci: 

• se učijo načrtovati svoje delo in upoštevati  

navodila, 

• povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno 

snov, 

• se učijo uporabljati različne vire, 

• se učijo iskati/nuditi pomoč, 

• se učijo sodelovati pri reševanju nalog in 

razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini. 

 

Ustvarjalno preživljanje časa 

Je dejavnost, ki je namenjena 

razvedrilu, sprostitvi, počitku 

in v kateri učenci nimajo učnih 

obveznosti. Učenci: 

• izdelujejo zanimive izdelke, 

• sodelujejo pri raznih športnih aktivnostih,  

• sodelujejo v vodenem pogovoru, 

• pojejo in plešejo, 

• opazujejo in raziskujejo,  

• berejo, pišejo, rišejo … 

 

URNIK DEJAVNOSTI 

11.50–12.40 sprostitvena dejavnost 

12.40–13.30 kosilo 

13.30–14.20 samostojno učenje 

14.20–15.10 sprostitvena dejavnost 

15.10–16.00 ustvarjalno preživljanje časa 

16.00–16.30 ustvarjalno preživljanje časa 

 
Urnik dejavnosti je okviren. Glede na individualne različnosti 
učencev ter njihovo psihofizično pripravljenost je možna 
drugačna razporeditev dejavnosti. 
 
 

POMEMBNE INFORMACIJE 

Telefonska številka za nujne primere: 

• OPB Šmartno: 01/320 75 51  

• PŠ Motnik: 01/834 81 20 

• PŠ Sela: 01/839 22 60 

• PŠ Zg. Tuhinj: 01/834 70 54 

Občasna odjava/prijava kosila in pop. malice 

• na dan odjave do 8. ure zjutraj (kosilo) 

• pop. malica: en dan prej do 14. ure 

• odjava/prijava na 01/834 72 00 ali 

prehrana@ossmartno-tuhinj.si 

• Starši o tem pisno obvestijo tudi učitelja 

OPB (zapis in podpis v beležko). 


