
govorilnih ur pri posameznem učitelju po objavljenem urniku (oglasna deska pri dežurnem 

učencu, spletna stran šole). Nekateri roditeljski sestanki bodo ločeni za razredno in 
predmetno stopnjo.  
 

9. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ ŠMARJETA, VZGOJNI NAČRT in HIŠNI RED 
Posodobljeni dokumenti bodo v začetku septembra objavljeni na spletni strani šole. 
Večjih sprememb ni, razen poudarjena skrb za šolske prostore – garderobo. 
 

10. OGLAŠEVANJE 
Učencem ne bomo delili sporočil z oglasno vsebino ali dovolili predstavitev. V šoli bo 
posebno mesto, kjer bodo dostopne ponudbe za obšolske dejavnosti v obliki zloženk, 
letakov ali plakatov. Starši boste tako lahko na tem mestu prejeli informacije.  
 

11. ŠOLSKA PREHRANA 
Staršem ni potrebno oddajati vlog za subvenc. prehrano na pristojnem CSD. Šole 
bomo podatke o upravičenosti pridobile iz uradnih evidenc. Upravičencem bo 
upoštevana subvencija na osnovi teh podatkov – velja za vse, ki imajo urejeno pravico 
do otroškega dodatka.  Subvencija malice pripada tistim prijavljenim učencem, pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53% neto povprečne plače 
v RS (kosila pa 18%). Delnih subvencij ni. S 1. 1. 2016 bo stopile v veljavo spremembe 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 57/2015), ki na novo 
določa višine subvencije za kosilo: 

- nad 18% do 30% neto povp. plače v RS – pripada subv. v višini 70% cene kosila, 
- nad 30% do 36% neto povp. plače v RS – pripada subv. v višini 40% cene kosila. 

Cena malice in kosila ostaja na nivoju lanskega šolskega leta (malica – 0,80€, 
popoldanska malica – 0,40€, dnevno kosilo – 1,80€, kosilo od 1. do 5. r. – 1,35€, kosilo 
od 6. do 9. r. – 1,61€). V oktobru se bo opravil preračun cen, kar lahko pomeni 
spremembo cene kosil.  
 

12. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2015/16 (september do november 2015) 
Med šolskimi počitnicami smo se ponovno prijavili na javni razpis za izbor izvajalcev 
programa »Zdrav življenjski slog 2014/15«, ki je financiran iz Evropskega socialnega 
sklada ter MIZŠ. V skladu s prijavo in sklepom se bo program izvajal od 1. 9. 2015 do 
30. 11. 2015, v višini 224 ur. Po poteku pogodbe, se bomo ponovno javili na razpis, če 
bo slednji objavljen. O urniku izvajanja in prijavi učencev boste več informacij dobili 
naknadno (preko pisnih obvestil in prvega roditeljskega sestanka).   
 

13. PROMETNI REŽIM PRED ŠOLO  
V času, ko je pri šoli gradbišče, velja enak režim parkiranja, kot ob koncu lanskega šol. 
leta. Starši tako parkirate na parkiriščih ob avtobusni postaji, na ploščadi pred 
zbornico in na rokometnem igrišču. Zaradi gradnje posebej opozarjamo, da skrbite za 
vašo varnost in varnost otrok, ki jih vozite v šolo in vrtec.  
 
Želimo uspešen začetek šolskega leta. 
 

                Nevenka Lahne, ravnateljica OŠ Šmarjeta 

 
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA 

Šmarjeta 1 
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE 

 

 

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM 
ŠOL. LETO 2015/16 

 
Dragi učenci, spoštovani starši! 
 

Publikacija za šol. l. 2015/16 je še v pripravi. V prvi polovici septembra bo objavljena 
na spletni strani šole, na istem mestu kot lansko šolsko leto. Novo šolsko leto v 
organizaciji dela ne prinaša posebnih novosti, kljub temu pozorno preberite to 
obvestilo.  
 

1. URNIK POUKA 
Začetek pouka je enak kot v prejšnjem šolskem letu. Spremenjen je čas malice za 
prvošolce, ki bo v času od 8.20 do 8.40. Učenci bodo malicali v jedilnici in ne v razredu, 
kot je bila to praksa do sedaj. Predure bodo namenjena dopolnilnemu in dodatnemu 
pouku, interesnim dejavnostim, razrednikovim uram, izbirnim predmetom in 
izvajanju programa »Zdrav življenjski slog.«  
 

Ura 1. razred 2. in 3. RAZRED 4. do 5. RAZRED 6. do 9. RAZRED 

Predura 7.30 do 8.15 7.30 do 8.15 7.30 do 8.15 7.30 do 8.15 

1. MALICA – 20 min 8.20 do 9.05 8.20 do 9.05 8.20 do 9.05 

 
8.40 do 10.10 

MALICA – 20 min 

2. 9.25 do 10.10 9.25 do 10.10 9.10 do 9.55 

MALICA – 20 min 

3. 10.15 do 11.00 10.15 do 11.00 10.15 do 11.00 10.15 do 11.00 

4. 11.05 do 11.50 11.05 do 11.50 11.05 do 11.50 11.05 do 11.50 

KOSILO – 25 min 

5. 12.15 do 13.00 12.15 do 13.00 11.55 do 12.40 11.55 do 12.40 

KOSILO – 25 min 

6. 13.05 do 13.50 13.05 do 13.50 13.05 do 13.50 13.05 do 13.50 

7.    13.55 do 14.40 
 

2. JUTRANJE VARSTVO 
 

URNIK JUTRANJEGA VARSTVA v šol. letu 2015/16  

Dan Od 6.30 do 8.15 Od 7.30 do 8.15 

PONEDELJEK Irena Strazberger Nina Leban Vindiš  

TOREK Irena Strazberger Renata Trbanc 

SREDA Irena Strazberger Mojca Slapšak 

ČETRTEK Irena Strazberger Marjanca Blažič Hočevar 

PETEK Marjanca Blažič Hočevar Kristina Ščuka 
 



Med 6.30 in 8.15 je organizirano za učence 1. razreda. Izvaja se v obeh učilnicah 1. 
razreda. Od 6.30 do 7.30 samo v 1. a, nato še v 1. b. Zaradi števila vključenih učencev 
bo jutranje varstvo od 7.30 do 8.15 organizirano v dveh skupinah. 
 

3. PODALJŠANO BIVANJE  

Organizirano je za učence od 1. do 5. razreda in traja od konca pouka do 16.00.  
 

4. ODPIRANJE IN ZAPIRANJE ŠOLSKIH VRAT 
Šolska vrata se bodo odpirala enako kot lani (ob 6.40, 7.20 in 11.50). Odpirala in  
zapirala se bodo le vrata glavnega vhoda v garderobo za učence.  
Starši pripeljejo otroke v urah odpiranja. Enako velja za učence pešce.  
Otroci prvega razreda, ki so v jutranjem varstvu, skupaj s starši, v šolsko stavbo 
vstopajo skozi vhod »devetletke«, ki je v času gradnje vrtca tudi glavni vhod v vrtec. 
 

 5. PREVOZI UČENCEV 
 

ŠOLSKI AVTOBUS 
Šolske prevoze opravljal en avtobus. 

V ŠOLO 
SEVERNI KROG 

6.15  z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Klevevž – Dol – 
Radovlja – Šmarjeta – šola (6.45) 
Opomba: učence v času od 6.45 do 7.30 prevzame učitelj jutranjega VARSTVA VOZAČEV.  Učenci 
so dolžni biti v varstvu.  

JUŽNI KROG 
6.55 (za vse, ki začnejo pouk ob 7.30 in učence iz smeri Žaloviče) z začetne postaje Žaloviče – 
Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas 
(zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (7.25) 
Opomba: učenci od 5. do 9. razreda, ki nimajo pouka, se zberejo v jedilnici in upoštevajo 
navodila dežurnega učitelja. Učenci od 2. do 4. razreda odidejo v dežurne razrede ali k pouku.  
 

7.45 (za vse, ki začnejo pouk ob 8.20) z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) 
– Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – 
Brezovica – šola (8.05) 
 

DOMOV 
 

SEVERNI KROG 
14.00 (vsak dan) – šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Čelevec – Dol – Klevevž 
– Radovlja  
 

15.20 (ponedeljek, sreda, četrtek) – šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt 
– Radovlja –  Čelevec 

JUŽNI KROG 
13.10 (vsak dan) – šola – Brezovica – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska 

vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Žaloviče  
 

14.50 (vsak dan) – šola – Brezovica – Žaloviče – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – 
Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja)  

 

 

ŠOLSKI KOMBI 
 

V ŠOLO 
 

Odhod Relacija 

6.15 Vel. Poljane – Klenovik – Male Poljane – Radovlja - šola 

6.40 Draga – Hrib – Tomažja vas – Brezovica - šola 

7.05 Radovlja – Gorenja vas – šola  

7.20 Vinji Vrh - šola 

8.00 Radovlja – Gorenja vas – šola (za uč., ki pouk začnejo ob 8.20) 
 

DOMOV 
 

Relacije v vse smeri (razen v smeri Vinji Vrh – Draga – Hrib – Tomažja vas). Odhodi 
bodo določeni v prvem tednu, glede na urnik učencev. Vožnje v smeri drugega 
šolskega okoliša sofinancirajo straši teh učencev.   
 

6. VARSTVO VOZAČEV 
Varstvo vozačev je organizirano za učence vozače v jutranjih urah v času od 6.45 do 
7.30 in po pouku v času od 12.45 do 14.50. Obveznost učencev je, da se v času čakanja 
držijo urnika varstva in prihajajo v za to namenjen prostor, saj šola na ta način skrbi 
za njihovo varnost. Starše prosimo, da se s svojimi otroki pogovorijo o nujnosti 
upoštevanja pravil.  

URNIK VARSTVA VOZAČEV 
Čas Za koga?   

6.45 do 7.30 Za učence SEVERNEGA KROGA. 

12.45 do 14.00 Za učence vozače SEVERNEGA KROGA, ki končajo pouk po 5. šol. uri.  

13.55 do 14.50 Za učence vozače JUŽNEGA KROGA, ki končajo pouk po 6. šol. uri.  

14.45 do 15.20  
 

Učenci vozači SEVERNEGA KROGA, ki so imeli 7 ur pouka na avtobus počakajo na avt. 
postaji ali v uti ob šolski mlaki. Za njihovo varnost je s strani učitelja poskrbljeno v času 
od 15.10 do odhoda avtobusa (skrb za varen odhod).  

Varstvo vozačev bo potekalo v JEDILNICI. 
 

Učenci 2. do 5. razreda, ki ne obiskujejo pod. bivanja, do odhoda avtobusa počakajo 
v varstvu vozačev.  
 

7. IZVAJANJE ZGODNJEGA POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA 
 

Razred Predmet Financiranje Ur/teden 

1. RAZRED Neobvezni izb. predmet ANGLEŠČINA MIZŠ 2 

2. RAZRED Zgodnje poučevanje tujega jezika ANGLEŠČINA Starši, zbrane donacije 2 

3. RAZRED Zgodnje poučevanje tujega jezika ANGLEŠČINA Občina Šmarješke Toplice 2 

4. RAZRED Neobvezni izb. predmet NEMŠČINA MIZŠ 2 

5. RAZRED Neobvezni izb. predmet NEMŠČINA MIZŠ 2 
 

Zgodnje poučevanje angleščine v 2. razredu (kot nadstandardno dejavnost) že nekaj 
let financiramo iz naslova donacij in plačil staršev. Planiramo, da bo enako tudi v tem 
šolskem letu. Starši drugošolcev boste v prvem tednu pouka prejeli obvestilo o urniku 
izvajanja in prijavnico.  
 

8. GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI:   
Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.30 do 18.00 in v obliki tedenskih  


