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Dragi učenci, spoštovani starši, delavci šole! 
 
Šolsko leto 2015/16 se je začelo in zopet je pred vami Publikacija. Med šolskimi 
počitnicami je bilo pred šolo živahno. Brneli so stroji in stavba šest oddelčnega 
vrtca je rasla iz dneva v dan. Skoraj smo že pri koncu, naši malčki bodo v 
oktobru že v novih, svetlih, modernih prostorih. Nove pridobitve smo veseli. 
Šolsko leto smo ne glede na gradnjo začeli brez težav. 
Novo šolsko leto prinaša nekaj sprememb tudi na področju organizacije pouka. 
Med slednjimi so: 

- uvajanje neobveznega izbirnega predmeta v 4. in 5. razredu (pri nas 
tuji jezik nemščina in šport), 

- uvajanje neobveznega izbirnega predmeta tuji jezik angleščina v 1. 
razredu,  

- nadaljujemo z izvajanjem programa »Zdrav življenjski slog 2014/15«, 
- še eno leto ostajamo vključeni v mednarodni projekt Erasmus plus, ki 

nas bo povezoval s šolami iz Turčije, Češke, Poljske in Španije, 
- dodatno smo se vključili v projekt Erasmus plus, preko katerega bomo 

z učitelji držav Češke, Nemčije in Finske izmenjevali znanje in izkušnje 
na temo Branje za uspešnost. 

 

Šola je del našega vsakdanjega življenja. Včasih bi jo najraje zradirali. Ker se to 
ne da, se trudimo, da bo čimbolj naša in da bo v njej sijalo sonce, ki je naš 
simbol. Tudi to šolsko leto nas bo postavilo pred nove izzive, katerim bomo z 
dobrim medsebojnim sodelovanjem, razumevanjem, strpnostjo in pozitivno 
naravnanostjo zagotovo kos. 
 

Naj nam bo šolsko leto 2015/16 naklonjeno. 
 
Šmarjeta, september 2015              

        Ravnateljica: 
                            Nevenka Lahne, prof. 

 
Čudovito bogastvo človeških izkušenj bi izgubilo 
nekaj svoje borilne radosti, če ne bi bilo nobenih 

omejitev, ki jih je treba preseči. 
Doživetje na vrhu hriba ne bi bilo niti pol tako 

čudovito, če ne bi bilo temnih dolin, ki jih je treba 
prečkati 

 
(H. Keller) 
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OŠ ŠMARJETA 

 Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice 
*DSP – dodatna strokovna pomoč učencem 
 

 

 

Šolski prostor: površina šolske stavbe znaša 3.883m2. Poleg šole sta šolsko 
igrišče z igrali in športna površina, ki obsega atletski stadion, rokometno in 
nogometno igrišče in malo nogometno igrišče z umetno travo. V okolici šole so 
še mlaka, javorjev in gabrov drevored, otroški igrišči z igrali, gozdna učna pot… 
njiva … Površina šolskega zemljišča je cca 2 hektarja.  
 

VKLJUČENOST V PROJEKTE 
Projekt Nosilec 

EKO šola Mednarodni program EKO šole 
Zdrava šola Slovenska in evropska mreža zdravih šol 

Uvajanje fleksibilnega predmetnika ZRSŠ 

Rastem s knjigo MIZŠ 
Shema šolskega sadja Ministrstvo za kmet. in okolje, ARSKTRP 
Uvajanje drugega tujega jezika v III. triletje MIZŠ 
Projekt »Zdrav življenjski slog 2014/2015«  Zavod za šport RS Planica, program 

sofinanciran s strani EU 
 

 
Mednarodni projekt 
Erazmus plus  

Evropski socialni sklad, MIZŠ 

Poslovna sekretarka: Sonja Kuhar 07/384-41-80 

Ravnateljica: Nevenka Lahne 07/384-41-81 

Svetovalna delavka šole, pom. ravnateljice: Anita V. Slana 07/384-41-91 

Učiteljica DSP – specialna pedagoginja: Milena Vene 07/384-41-97 

Knjižničar: Andrej Kovačič 07/384-41-93 

Računovodkinji (šola in vrtec): 
                               

Diana Lužar 
Darja Hočevar 

07/384-41-95 
07/384-41-82 

Pomočnica ravnateljice vrtca: Jožica Godec 07/384-41-94 

E-mail: info@os-smarjeta.si  

Internetni naslov: www. os-smarjeta. si  

ID številka za DDV: SI73055956 

Račun pri UJP: 01406-6000000064 

Število učencev: 302 Število oddelkov vrtca: 10 
Število oddelkov: 14 Število oddelkov PB: 4,20 

PODATKI O ŠOLI 

mailto:info@os-smarjeta.si
http://www.os-smarjeta.si/
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Mednarodni projekt MIR POVEZUJE -  
"Share peace"; izdelava plakata miru 

Lions klub Novo mesto 

 

NAZIVI 
Šola je nositeljica naslednjih nazivov: Zdrava šola, Eko šola, Planetu Zemlja 
prijazna šola, Kulturna šola. 
 

V letu 2015 smo se javili na razpis Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za 
pridobitev naziva kulturna šola. OŠ Šmarjeta je zadostila vsem kvantitativnim in 
kvalitativnim kriterijem razpisa. Slednje je preučila in ocenila sedem članska 
strokovna komisija, ki je ocenjevala: 
- kulturno delovanje šole na vsaj petih področjih v zadnjih treh letih, 
- razvejanost kulturnih področij, 
- število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti, 
- udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih, 
festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, regionalni, državni in 
mednarodni ravni), 
- obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo/šolsko in zunanjo javnost, 
- način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška 
področja ter 
- obseg povezovanja med različnimi področnimi dejavnostmi ter med različnimi 
šolami (oz. drugimi institucijami) v skupne kulturne projekte. 
OŠ Šmarjeta je nositeljica naslova Kulturna šola za obdobje 2015 – 2020. 

                     Učenca Jan Trputec in Tamara Lužar na slovesni                 Šola je dobila priznanje in zastavo.  
                          podelitvi naziva Kulturna šola 2015-2012.  

 
 
 

USTANOVITELJ 
Ustanoviteljica OŠ Šmarjeta je na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Šmarjeta in njegovih dopolnitev (Ur. l. RS št. 91/07, 
100/09, 20/12) Občina Šmarješke Toplice.  

http://www.jskd.si/financiranje/poziv_kulturna_sola/2015/uvod_kulsola_2015.htm
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ŠOLSKI OKOLIŠ 
Šolski okoliš obsega naslednje vasi in zaselke: Šmarjeta, Gorenja vas, Radovlja,  
 
Sela pri Zburah, Grič pri Klevevžu, Dol pri Šmarjeti, Mala Strmica, Čelevec, 
Zbure, Vinica, Orešje, Strelac, Brezovica, Šmarješke Toplice, Žaloviče, Koglo, 
Bela Cerkev, Gradenje, Sela pri Beli Cerkvi, Vinji Vrh, Draga, Dolenje Kronovo, 
Družinska vas.  
 

ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA 
Zavod upravljata ravnateljica in svet zavoda, ki ima 4-letni mandat.  
Člani sveta zavoda za obdobje 2012 – 2016 so:  
- predstavniki lokalne skupnosti – Marko Besal, Branko Zoran, Danijela Jakše, 
- predstavniki sveta staršev – Darja Glavan, Renata Hribar Gorenc, Tanja Robek, 
- predstavniki zavoda OŠ Šmarjeta – Andrej Kovačič, Marija Klobučar, Polonca 
Gregorčič, Darja Hočevar,  Milena Vene.  
Predsednik Sveta zavoda je Andrej Kovačič.  
 

STROKOVNI ORGANI ZAVODA 
Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski 
zbori, strokovni aktivi oziroma timi in razrednik.  
 

ORGANIZIRANOST UČENCEV NA ŠOLI 
Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti. Vsaka oddelčna skupnost voli dva 
predstavnika v skupnost učencev šole. V skupnosti šole učenci uveljavljajo svoje 
pravice in interese. Skupnost šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj. 
Mentorica šolske skupnosti na OŠ Šmarjeta v šol. letu 2015/16 je učiteljica Lea 
Blažič Lipoglavšek. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. 
Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Na otroškem 
parlamentu vsako leto obravnavamo temo, ki so jo učenci iz celotne Slovenije 
izbrali na nacionalnem otroškem parlamentu. 
Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2015/16:" PASTI MLADOSTNIŠTVA«.  
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Pričetek šolskega leta: torek, 1. 9. 2015.  
Zaključek šolskega leta: za učence 9. razreda v sredo, 15. 6. 2016, s podelitvijo 
spričeval in obvestil, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 24. 6. 2016, s 
podelitvijo spričeval, obvestil in s proslavo ob Dnevu državnosti.  
Valeta za učence 9. razreda bo 15. 6. 2016.    

 

OCENJEVALNA OBDOBJA 
1. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2015 do 29. 1. 2016 

2. ocenjevalno obdobje 
9. razred 

1. do 8. razred 

 
od 1. 2. 2016 do 15. 6. 2016 
od 1. 2. 2016 do 24. 6. 2016 

 

POČITNICE (vključeni vsi prosti dnevi) 
Jesenske počitnice: od 26. oktobra 2015 do 1. november 2015.  
Novoletne počitnice: od 28. decembra 2015 do 3. januarja 2016.  
Zimske počitnice: od 22. februarja 2016 do 28. februar 2016.  
Prvomajske počitnice: od 27. aprila 2016 do 2. maja 2016.  
Velikonočni ponedeljek:  28. marec 2016 
  

PROSLAVE/PRIREDITVE PO ŠOLSKEM KOLEDARJU 
24. december 2015 – proslava pred  dnevom samostojnosti in enotnosti 
5. februar 2016 – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 
24. junij 2016 – proslava pred dnevom državnosti 

 

OCENJEVALNE KONFERENCE 
1. ocenjevalno obdobje četrtek, 28. 1. 2016 

2. ocenjevalno obdobje torek, 21. 6. 2016 

za učence 9. razredov petek, 10. 6. 2016 
 

 

INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH 

 petek, 12. 2. 2016, in sobota, 13. 2. 2016.  
 

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA 
Opravljajo ga vsi učenci ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. 
razred). Dosežki NPZ so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija 
o doseženem znanju. Obvestilo o dosežkih prejmejo  učenci ob zaključku 
šolskega leta.  
Znanje učencev 9. razreda se preverja iz slovenščine, matematike in tretjega 
predmeta, ki ga določi minister. Znanje učencev 6. razreda se preverja iz 

ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2015/16 
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matematike, slovenščine in tujega jezika.  
Pomembni datumi: 

 1. 9. 2015 – objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 
katerega se bo na posamezni OŠ preverjalo znanje učencev 9. razreda.  Za to šolsko 
leto je za devetošolce naše šole določena ANGLEŠČINA.  

 sreda, 4. 5. 2016 – NPZ iz MATEMATIKE za 6. in 9. razred, 

 petek, 6. 5. 2016 – NPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred, 

 torek, 10. 5. 2016 – NPZ iz tujega jezika ANGLEŠČINE za 9. razred in NPZ iz TUJEGA 
JEZIKA za 6. razred,  

 torek, 31. 5. 2016 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki in začetek uveljavljanja 
pravic do vpogleda v ovrednotene pisne naloge (možnost vpogleda – 31. 5., 1. in 2. 
6. 2016), 

 torek, 7. 6. 2016 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki in začetek uveljavljanja 
pravic do vpogleda v ovrednotene pisne naloge (možnost vpogleda – 7., 8. in 9. 6. 
2016), 

 posredovanje podatkov o poizvedbah na Ric – 1. in 2. 6. 2016 za 9. r., 8. in 9. 6. 
2015 za 6. r., 

 sreda, 15. 6. 2016 – razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za 9. r., 

 petek, 24. 6. 2016 – razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za 6. r. 
 

NAKNADNIH ROKOV za opravljanje nacionalnih preverjanj znanja NI. 
 

TEKMOVANJA 
Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz 
angleščine, slovenščine, matematike, biologije, kemije, fizike, geografije, 
zgodovine, prometa, prve pomoči … Rezultati na državnem in mednarodnem 
nivoju se upoštevajo za pridobitev Zoisove štipendije. 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO 

Tekmovanje za Vegovo priznanje 17. 3. 2016 / 16. 4. 2016 

Tekmovanje za Stefanovo priznanje 3. 2. 2016 18. 3. 2016 9. 4. 2016 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 9. 12. 2015 21. 1. 2016 12. 3. 2016 

Tekmovanje iz logike 24. 9. 2015 / 17. 10. 2015 

Tekmovanje za Preglovo priznanje 18. 1. 2016 / marec 2016 

Tekmovanje v znanju angleščine (9. r.) 19. 11. 2015 27. 1. 2016 22. 3. 2016 

Tekmovanje v znanju angleščine (8. r.) 19. 10. 2015 / 23. 11. 2015 

Tekmovanje v znanju zgodovine 1. 12. 2015 2. 2. 2016 19. 3. 2016 

Tekmovanja iz znanja geografije 19. 1. 2016 8. 3. 2016 19. 4. 2016 

Tekmovanje za Proteusovo priznanje 21. 10. 2015 / 4. 12. 2015 

Tekmovanje iz naravoslovje - Kresnička 3. 2. 2016 / / 

Tekmovanje v znanju o sladkorni b. 17. 10. 2015 / 22. 11. 2015 

Vesela šola (4. do 9. r.) 9. 3. 2016  13. 4. 2016 

Cici Vesela šola – 5. do 9. leta starosti Še ni podatka. 



Osnovna šola Šmarjeta                                                                    Publikacija 2015/16  

7 
 

 

 
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

Razred 1. rok 2. rok 

9. razred 16. 6.  do vključno 29. 6. 2016 
 

18. 8.  do vključno 31. 8. 2016 
 1. do 8. razred 27. 6.  do vključno 8. 7. 2016 

 

SPRIČEVALA 
V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za OŠ (Ur. l. RS, št. 50/12 in 56/12) se 
na zadnji dan pouka učencem razdelijo spričevala. V skladu z zadnjim 
odstavkom 14. člena tega pravilnika šola učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti 
spričevala ob zaključku pouka, vroči spričevala osebno njim ali njihovim staršem 
v času od 24. do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.  
 

 
 
 
 

V šol. letu 2015/16 na področju začetka pouka ni sprememb. Pouk bo potekal v 
času od 8.20 do 14.40. V času od 7.30 do 8.15 se bodo izvajale interesne 
dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk, izbirni predmeti, razredne ure in ure 
dodatne strokovne pomoči.   
 

URNIK ZVONJENJA, MALICE IN KOSILA 
Ura 1. razred 2. in 3. razred 4. do 5. razred 6. do 9. razred 

Pred. 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 
 

 

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE ŠOLSKIH VRAT 
Šolska vrata se bodo odpirala le v za to 
določenih ura. Za odpiranje je zadolžen 
hišnik šole. Odpirajo in zapirajo se le vrata 

Odklepanje vrat Zaklepanje vrat 

6.40 7.00 

7.20 8.20 

11.50 16.00 

POUK in NJEGOVA ORGANIZACIJA 
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glavnega vhoda v garderobo za učence. Stranski vhod se odpira ob 6.30, le za 
prvošolce in njihove starše. Starši pripeljejo otroke v urah odpiranja, enako 
velja za učence pešce.  
 
 

 
 
 

Učenci se v šolo in iz nje vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem. Vse šolske 
vožnje opravi en avtobus.  
 

ŠOLSKI 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) 
 

ŠOLSKI AVTOBUS – 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  

PREVOZI UČENCEV 
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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) 
 

ŠOLSKI KOMBI – DOMOV  
Relacije v vse smeri (razen v smeri Vinji Vrh – Draga – Hrib – Tomažja vas). 
Odhodi so določeni glede na urnik učencev. Vožnje v smeri drugega šolskega 
okoliša sofinancirajo straši teh učencev.   
 

VARSTVO VOZAČEV in DEŽURSTVO 
Varstvo vozačev je organizirano za učence vozače v jutranjih urah v času od 
6.45 do 7.30 in po pouku v času od 13.00 do 14.50 in ob odhodu zadnjega 
avtobusa v ponedeljek, sredo in četrtek . 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. Varstvo vozačev bodo izvajali učitelji 
razredne in predmetne stopnje.  
 

URNIK VARSTVA VOZAČEV 
Čas Za koga?   Št. sk. 

6.45 do 7.30 Za učence SEVERNEGA KROGA. 1 

12.45 do 14.00 Za učence vozače SEVERNEGA KROGA, ki končajo pouk po 5. šol. uri.  1 

13.55 do 14.50 Za učence vozače JUŽNEGA KROGA, ki končajo pouk po 6. šol. uri.  1 

14.50 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 varnost učencev je 
poskrbljeno v času od 15.10 do odhoda avtobusa (skrb za varen odhod).  

/ 

 

OSTALI 
13.10 Vsi učenci JUŽNEGA KROGA, ki so končali s poukom, odidejo na avtobus 

14.00 Vsi učenci SEVERNEGA KROGA, ki so končali s poukom, odidejo na avtobus.  

Varstvo vozačev bo potekalo v JEDILNICI. 
 

DEŽURSTVO 
Čas Prostor Za koga? Št. učit. 

7.30 do 8.20  jedilnica  
razredi na RS 

učenci od 5. do 9. r. 
učenci od 2. do 4. r. 

1 
4 

11.50 do 12.15 jedilnica – kosilo, hodniki učenci 1. do 3. razred 2 
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12.15 do 12.40 hodniki vsi učenci 1 

12.40 do 13.15 jedilnica – kosilo, hodniki, avtob. postaja vsi učenci 2 

15.10 do 15.20 avtobusna postaja učenci S kroga vožnje 1 
 

Dežurstvo se opravlja tudi v času odmorov, šolskih malic in kosil. Dežurni 
učitelji izvajajo nadzor nad dogajanjem v jedilnici, na šolskih hodnikih, v 
prostorih, namenjenih dežurstvu, v garderobi in na avtobusni postaji. 
Organizacijo varstva vozačev financira ustanoviteljica Občina Šmarješke Toplice.  
Učenci 2. do 5. razreda, ki ne obiskujejo pod. bivanja, do odhoda prvega 
avtobusa počakajo v varstvu vozačev.  
 

Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt. Učenci pešci, 
naj gredo v šolo pravočasno, ker s hitenjem ogrožajo svojo 
varnost. Kjer ni pločnika hodijo po levi strani ceste, po 
nasprotni strani, kot poteka promet. Starše prosimo, da 
svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim 
izpostavljeni na poti v šolo in iz nje. 
Otroci prvega razreda morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo, kar 
pomeni, da starši, skrbniki ali ostali odrasli v dogovoru z njimi (starši, skrbniki) 
pripeljejo otroka v šolo (osebni prevoz, javni prevoz, šolski avtobus), in sicer tik 
pred začetkom pouka ali v jutranje varstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci 
od 10. leta dalje, če to pisno dovolijo starši.  

 

Začnimo novo šolsko leto varno.  
Otroke opozorite, da po končanem pouku odidejo domov ali v varstvo vozačev, če so vozači. 

 
 
 
 
 

 

Za učence prvega razreda je organizirano JUTRANJE VARSTVO med 6.30 in 
8.15. Starši in otroci ob prihodu v JV v stavbo vstopajo skozi vhod vrtca.  Stroške 
jutranjega varstva krije MIZŠ. Izvaja se v učilnicah obeh prvih razredov.  

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 

Zaradi števila vključenih učencev bo jutranje varstvo od 7.30 do 8.15 
organizirano v dveh skupinah. 
PODALJŠANO BIVANJE traja od konca pouka do 16.00. V tem času imajo učenci 
kosilo ter ustvarjalne, športne in sprostitvene dejavnosti. Napišejo tudi domače 

JUTRANJE VARSTVO in PODALJŠANO BIVANJE 
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naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Zaradi varnosti otrok in 
odgovornosti šole, lahko učitelj oddelka podaljšanega bivanja dovoli predčasen 
odhod otroka domov samo s pisno izjavo staršev. Razpored oddelkov in učilnic, 
kjer poteka PB, je objavljen na oglasnih deskah pri dežurnem učencu.   

 

URNIK PODALJŠANEGA BIVANJA  
ODDELEK 1  ODDELEK 2 

1. A in 3. A (8 učencev)  1. B  in 1. A (6 učencev) 
Dan 11.50-12.15 12.15 – 13.05 13.05 – 15.35  Dan 11.50-12.15 12.15 – 13.05 13.05 – 16.00 

PON I. Strazberger  PON S. Simsija POUK S. Simsija 

TOR I. Strazberger POUK I. Strazberger  TOR S. Simsija 

SRE I. Zupančič K. Hribar M. Seničar  SRE S. Simsija 

ČET I. Strazberger K. Hribar I. Strazb./Lindič  ČET S. Simsija Druž. z ODD. 2 S. Simsija 

PET Nina L. Vindiš POUK M. Seničar  PET S. Simsija POUK S. Simsija 

Po 15.35 druženje z ODD. 2.       
 

ODDELEK 3  ODDELEK 4 

2. A in 5. A (6 učencev)  2. B  in 5. A (8 učencev) 
Dan 11.50-12.15 12.15 – 13.05 13.05 – 16.00  Dan 11.50-12.15 12.15 – 13.05 13.05 – 15.35 

PON K. Hribar POUK K. Hribar  PON T. Molan POUK A. Lindič 

TOR K. Hribar K. Hribar K. Hribar  TOR D. 
Gašperšič 

POUK A. Lindič 

SRE K. Hribar POUK K. Hribar  SRE T. Molan POUK A. Lindič 

ČET K. Hribar POUK K. Hribar  ČET I. Zupančič S. Simsija D. Gašperšič 

PET K. Hribar K. Hribar K. Hribar  PET T. Molan Dru. Z ODD. 3 A. Lindič 

     Po 15.35 druženje z ODD. 3. 
 

ODDELEK 5  ODDELEK 6 

3. A in 3. B   4. A in 4. B 
Dan 12.15 – 13.05 13.05 – 15.35  Dan 11.50-12.40 13.05 – 14.45 

PON POUK Lindič, Žinko, Molan  PON POUK D. Gašperšič 

TOR POUK T. Molan  TOR POUK D. Gašperšič 

SRE POUK T. Molan  SRE POUK M. Pacek 

ČET POUK V. Žinko, T. Molan  ČET M. Vene/14 dni M. Vene, M. Pacek 

PET S. Simsija I. Zupančič, T. Molan  PET POUK M. Pacek 

Po 15.35 prerazp. učencev v ODD. 2 in ODD. 3.  Po 14.45 prerazp. v ODD. 2 in ODD. 3. 
 

Starše in učence prosimo, da v šolsko stavbo vstopajo in izstopajo skozi garderobo za 
učence ali vhoda šole in ne skozi vrtec. 

 
 
 
 

 
Dopolnilni pouk: namenjen je učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo 
dodatno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci lažje 
osvojijo temeljna znanja. 
Dodatni pouk: namenjen je učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo 
določene standarde znanj. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z 

DOPOLNILNI, DODATNI POUK, ZGODNJE UČENJE 

ANGLEŠČINE 
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različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, 
projektno delo, priprave na tekmovanja …, spodbuja k doseganju zahtevnejših 
učnih ciljev. Dopolnilni in dodatni pouk potekata po rednem urniku.   
Zgodnje učenje angleškega jezika: izvaja se za učence 2. in 3. razreda. Sredstva  
za izvajanje za učence 2. razreda, na osnovi pridobljenega soglasja staršev, 
sveta staršev in sveta zavoda, prispevajo starši.  Za učence 3. razreda so 
sredstva za izvajanje zagotovljena iz proračuna ustanovitelja.   
 
 
 

 

 20-urni plavalni tečaj za učence 3. razreda (Šmarješke Toplice ali 
Otočec) 

 tečaj privajanja na vodo za 1. razred se bo izvajal v okviru pouka 
športa (Šmarješke Toplice, junij 2016), 

 preverjanje plavanja za 6. razred (v času NPZ, Čateške toplice). 

 kolesarstvo za učence 4. r. (teoretični del) in 5. r. (praktični del), 

 plesni tečaj za učence 9. razreda (zunanji sodelavec – plesna šola).  
 

 

 
 

Od. Št. Razrednik/sorazrednik Predmet Kontakt  

1. a 22 Nina Leban VINDIŠ 
Irena STRAZBERGER – II. str. del. 

vse predmete  
10 ur v odd. /teden, JV 

nina.leban.vindis@os-smarjeta.si 
irena.strazberger@os-smarjeta.si 

1. b 22 Mojca SLAPŠAK 
Milena Hribar – II. str. del. 

vse predmete  
10 ur v odd. /teden, JV 

mojca.slapsak@os-smarjeta.si  
milena.hribar@os-smarjeta.si 

2. a 25 Polonca GREGORČIČ 
Kristina HRIBAR 

vse predmete 
PB 

polonca.gregorcic@os-smarjeta.si  
kristina.hribar@os-smarjeta.si 

2. b 23 Renata TRBANC vse predmete renata.trbanc@os-smarjeta.si 

3. a 20 Katarina DEŽMAN vse predmete katarina.dezman@os-smarjeta.si 

3. b 19 Anica KATIČ HOČEVAR vse predmete anica.katic.hocevar@os-smarjeta.si 

4. a 22 Maja ŽAGAR vse predmete maja.zagar@os-smarjeta.si 

4. b 20 Helena VIDMAR vse predmete  helena.vidmar@os-smarjeta.si  

5. a 20 Mojca GORENC BAN 
vse predmete, razen 
ŠPO,TJA in IP NEM 

mojca.gorenc.ban@os-smarjeta.si  

6. a 25 Lea BLAŽIČ LIPOGLAVŠEK 
Marjanca B. HOČEVAR 

TJA, ZUA, IP TJA, DOP/DOD 
TJA, ZUA, IP TJA, DOP/DOD  

lea.blazic.lipoglavsek@os-smarjeta.si  
marjana.blazic.hocevar@os-smarjeta.si  

7. a 27 Jože NOVAK, 
 Milena VENE 

FIZ, TIT, MAT, ID, DSP 
DSP 

joze.novak@os-smarjeta.si  
milena.vene@os-smarjeta.si  

8. a 26 Bojan KUKMAN 
Mojca PACEK 

MAT, DSP, IP, DOP/DOD 
SLJ, NEM, NI1, DNU PB 

bojan.kukman@os-smarjeta.si  
mojca.pacek@os-smarjeta.si  

UČITELJI IN ODDELKI 
 

UČITELJI in ODDELKI 

TEČAJNE OBLIKE DELA 

mailto:nina.leban.vindis@os-smarjeta.si
mailto:irena.strazberger@os-smarjeta.si
mailto:mojca.slapsak@os-smarjeta.si
mailto:milena.hribar@os-smarjeta.si
mailto:polonca.gregorcic@os-smarjeta.si
mailto:kristina.hribar@os-smarjeta.si
mailto:maja.zagar@os-smarjeta.si
mailto:katarina.dezman@os-smarjeta.si
mailto:maja.zagar@os-smarjeta.si
mailto:helena.vidmar@os-smarjeta.si
mailto:mojca.gorenc.ban@os-smarjeta.si
mailto:lea.blazic.lipoglavsek@os-smarjeta.si
mailto:marjanca.blazic.hocevar@os-smarjeta.si
mailto:joze.novak@os-smarjeta.si
mailto:milena.vene@os-smarjeta.si
mailto:bojan.kukman@os-smarjeta.si
mailto:mojca.pacek@os-smarjeta.si
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9. a 16 Vesna ŽINKO ZGO, GEO, IP , DNU, PB vesna.zinko@os-smarjeta.si  

9. b 15 Milena PRUDIČ ŠPO, IP milena.prudic@os-smarjeta.si 

- - Aleš LINDIČ ŠPO, IP, PB ales.lindic@os-smarjeta.si 

- - Kristina ŠČUKA SLJ, DKE, IP, JV kristina.scuka.@os-smarjeta.si 

- - Darja GAŠPERŠIČ BIO, NAR, KEM, ONA, lab. darja.gaspersic@os-smarjeta.si 

- - Irena ZUPANČIČ BIO, GOS, PB, SPH, VPN, lab., 
OŠP 

irena.zupancic@os-smarjeta.si 

- - Vida CIZEL LUM, IP vida.cizel@os-smarjeta.si 

- - Sara SIMSIJA PB sara.simsija@os-smarjeta.si 

- - Anita VIDMAR SLANA svetovalna delavka, PR anita.vidmar.slana@os-smarjeta.si 

- - Nevenka LAHNE ravnateljica, MUS 5. a nevenka.lahne@os-smarjet.si 

- - Andrej KOVAČIČ KNJ, ROID andrej.kovacic@os-smarjeta.si 

- - Tadeja MOLAN GUM, PB tadeja.molan@os-smarjeta.si 

- - 
Jasmina JEVNIKAR/ 

Manca SENIČAR 
DSP, ISP, svet. d. vrtec 

jasmina.jevnikar@os-smarjeta.si 
manca.senicar@os-smarjeta.si        

  Mateja DRMAŽ Program Zdrav življ. slog mateja.drmaz@os-smarjeta.si 

Skupaj učencev OŠ Šmarjeta 302 učenci 
DSP* - dodatna strokovna pomoč 
 
 
 
 

Poglavitne naloge ŠSS pri sodelovanju s starši so: sodelovanje z učenci, starši, 
strokovnimi delavci šole in zunanjimi ustanovami, vpis šolskih novincev, 
skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike, svetovanje 
in pomoč pri socialni problematiki (šolska prehrana, učbeniki, šola v naravi …), 
organizacija in izvedba roditeljskih sestankov, spodbujanje raznovrstnih oblik 
sodelovanja in neposrednega vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni 
proces. Svetovalno delo na šoli vodi Anita Vidmar Slana. 
 

Specialno pedagoško pomoč učencem s posebnimi potrebami in učencem z 
odločbo o usmerjanju izvajata specialna pedagoginja Milena Vene in 
psihologinja Jasmina Jevnikar, ki jo v času porodniškega dopusta nadomešča 
Manca Seničar. 
 

Naloge (skupaj z učitelji): evidentiranje otrok s težavami v razvoju in učenju, 
diagnosticiranje v sodelovanju s posvetovalnico za učence in starše v Novem 
mestu, izdelava individualnega programa dela z učencem, določitev oblik in 
načinov dela z otrokom, sistematična individualna obravnava otrok, 
spremljanje in evalvacija otrokovega razvoja, sodelovanje s starši. Učence s 
posebnimi potrebami predlagajo za postopek usmerjanja starši v sodelovanju z 
učiteljem in ŠSS. 
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

mailto:vesna.zinko@os-smarjeta.si
mailto:mojca.pacek@os-smarjeta.si
mailto:marjana.blazic.hocevar@os-smarjeta.si
mailto:lea.blazic@os-smarjeta.si
mailto:spela.king@os-smarjeta.si
mailto:irena.zupancic@os-smarjeta.si
mailto:vida.cizel@os-smarjeta.si
mailto:sara.simsija@os-smarjeta.si
mailto:anita.vidmar.slana@os-smarjeta.si
mailto:nevenka.lahne@os-smarjet.si
mailto:andrej.kovacic@os-smarjeta.si
mailto:tadeja.molan@os-smarjeta.si
mailto:jasmina.jevnikar@os-smarjeta.si
mailto:manca.senicar@os-smarjeta.si
mailto:mateja.drmaz@os-smarjeta.si
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Šolske svetovalne delavke in učitelji izvajajo tudi INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO 
POMOČ UČENCEM. V ta sklop sodijo učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, učenci z vzgojnimi težavami kot tudi nadarjeni. Individualna in 
skupinska pomoč se izvaja v okviru rednega pouka in izven njega po urniku, ki 
ga skupaj z učenci oblikuje strokovni delavec, ki pomoč izvaja.  
Delo z nadarjenimi učenci bo potekalo v obliki projektov, raziskovanj, taborov, 
ekskurzij … Dejavnosti bodo vodili učitelji različnih predmetnih področij na šoli, 
k sodelovanju pa bomo povabili tudi zunanje sodelavce, strokovnjake za 
področja, ki jih bodo predlagali učenci in njihovi starši. Za koordinacijo dela z 
nadarjenimi in izvajanje individualne in skupinske pomoči je na šoli zadolžena 
učiteljica Manca Seničar/Jasmina Jevnikar (po vrnitvi s porodn. dop.)..  
Poklicno svetovanje bo opravljala svetovalna delavka Anita Vidmar Slana.  
 

Delavke šolske svetovalne službe so dosegljive v času uradnih ur, ki so 
objavljene na vratih pisarn, in v času govorilnih ur.  
 

 

 
 
 

Obratovalni čas: knjižnica je za uporabnike odprta po urniku, ki je objavljen na 
vhodnih vratih knjižnice. Učencem priporočamo, da izposojo opravijo pred 
začetkom pouka ali po končanem pouku, med poukom pa le, če se izposoja 
navezuje na pouk tistega dne. V knjižnici se učenci naročijo tudi na mlad. tisk. 
 

Knjižničar ureja mladinski tisk in vodi učbeniški sklad. Učbeniški skladi se 
vzpostavljajo za vse razrede osnovne šole. Šole izberejo za posamezen razred 
učbenike in druga učna gradiva, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku. O 
izboru obvestijo učence oz. njihove starše ter seznam objavijo na javnem mestu 
na šoli, ter na spletni strani šole. Če konec leta učenci vrnejo poškodovan 
učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino v skladu s 5. členom 
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učenci se lahko odločijo tudi, da 
bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj dolžni plačati razliko 
do nabavne cene učbenika oz. ceno, ki jim jo določi šola (v skladu s 6. členom 
pravilnika). Vsi učenci si učbenike iz učbeniškega sklada izposodijo brezplačno.  
 

Pravila knjižničnega reda za učence in zaposlene so objavljena na oglasni deski 
v okviru hišnega reda in v knjižnici. 
Izposoja v šolski knjižnici je brezplačna, obračuna se zamudnina 2 centa na dan 
na enoto, ter 10 centov na dan za AV gradivo (za učence od 4. razreda dalje). 
Rok izposoje je 30 dni za redno gradivo, 14 dni za gradivo za domače branje ter 
1 dan za AV gradivo. Izposoja je brezplačna, rok vračila izposojenega gradiva 
lahko tudi podaljšajo. 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
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Malicali naj bi vsi učenci. Letno prijavo na kosilo učenca opravijo starši s 
predpisano prijavnico šole. Spremembe med letom starši sporočajo v tajništvo 
šole. Na dnevna kosila se prijavljajo učenci sami do 8.00 ure pri dežurnem 
učencu. Dnevno evidenco prijav in odjav malic ter kosil vodi poslovna 
sekretarka šole. Kosila se delijo po šolskem urniku.  

V skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. list RS, št. 3/2013 in 46/2) ste starši svoje 
otroke ob koncu šolskega leta že prijavili na šolsko prehrano. Šola ima izdelana 
Pravila šolske prehrane OŠ Šmarjeta,  ki so objavljena na spletni strani šole v 
rubriki Organizacija pouka – Šolska prehrana.  
Ne pozabimo: 

- da prijave na šol. prehrano v mesecu juniju zbirajo razredniki, 
medletne prijave ali odjave pa se oddajajo v tajništvu šole,  

- da je odjava posameznega obroka pravočasna, če jo starši oddate do 
8.00 ure (po telefonu, e-pošti, preko programa, osebno) in velja z istim 
dnem ali z dnem, ki ga določi oseba, ki je odjavo podala, 

- če odjava ni bila pravočasna, plačate starši polno ceno neodjavljenega 
obroka (v primeru oprav. do subvencije), 

- zaradi odnosa do hrane se neprevzete malice in kosila brezplačno 
odstopijo drugim učencem oz. razdelijo med učence, 

- v kolikor starši ne plačate stroškov šolske prehrane do roka zapadlosti 
računa, se vam pošlje opomin, po drugem opominu pa se vam vroči 
opomin s povratnico, kjer je določen zadnji rok poravnave. V primeru 
neplačila se začne s postopkom e-izvršbe. Nadzor nad plačili izvajata 
računovodkinja in poslovna sekretarka. 

 

Staršem ni potrebno oddajati vlog za subvencionirano prehrano na pristojnem 
CSD. Šola bo podatke o upravičenosti pridobila 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. 

 
 

ŠOLSKA PREHRANA  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=111596
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Cena malice in kosila ostaja na nivoju lanskega šolskega leta (malica, ceno 
katere s sklepom določi minister – 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.  
Cenik prehrane je javno objavljen na oglasni deski v jedilnici in spletni strani 
šole.  
Učenci in zaposleni bodo malico ter kosilo prevzemali z RFID kartico. Ker je 
RFID kartica last šole, so jo uporabniki dolžni ob izgubi, uničenju ali 
poškodovanju nadomestiti z nakupom nove. Naročijo  in prevzamejo jo v šolski 
knjižnici. 
V primeru, da uporabnik nima kartice pri sebi, bo vnos prehrane voden ročno, 
kar pa bo možno le, ko bodo prehrano prevzeli vsi tisti, ki bodo imeli kartico s 
seboj – postaviti se mora na konec vrste čakajočih na prevzem obroka. 
 

Komisija za prehrano: Irena Zupančič in Josip Pogačić – predstavnika šole, 
Klavdija Dolinar – predstavnica sveta staršev (predsednik) in dva člana učencev, 
ki ju na začetku vsakega šol. l. izvoli šolski parlament.  
 

Akcija»SITI BESED«: 

V šolskem letu 2014/15 je ZPMS iz akcije »Siti besed« plačevala topel obrok- 
kosilo 292 otrokom iz 79 slovenskih OŠ. Starši imate možnost v šolski svetovalni 
službi oddati vlogo za plačilo toplega obroka – do 10. 9. 2015. ZPMS bo vloge 
obravnavala do 15. 9. 2015. Obvezna priloga k prošnji je kopija Odločbe o 
otroškem dodatku. Subvencije bodo dodeljene otrokom, kjer je razvidno, da je 
povprečni mesečni dohodek na osebo v družini nad 18% in pod 30%. Subvencija 
bo pripadala v višini cene kosila za prve 4 mesece šol. l. 2015/16. 
 
 
 
 
 

Dispanzer za šolske otroke in mladino Novo mesto bo v tem šolskem letu izvajal 
naslednja obvezna in neobvezna cepljenja ter sistematične zdravstvene 
preglede: 

CEPLJENJA 

 obvezno cepljenje proti hepatitisu B za učence 1. razreda, 

 obvezno revakcinacijo proti davici, tetanusu in otroški paralizi za vse 
učence, ki prvič obiskujejo tretji razred, 

 neobvezno cepljenje proti okužbam s humanimi virusi papiloma 
(HPV) za učenke, ki obiskujejo 6. razred. 

SISTEMATIČNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 

 za učence 1., 3., 6. in 8. razredov, 

 za otroke pred vstopom v šolo. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 
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ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI 

 pregledi zob za vse oddelke (zobna ambulanta Šmarjeta), 

 zobna preventiva za vse oddelke – predavanje in demonstracija (ZD 
Novo mesto), 

 vključenost v tekmovanje za čiste zobe. 
 

VZGOJA ZA ZDRAVJE (novo v šol. l. 2015/16) 

Raz. TEMA  Datum 

1. a, 1. b Zdrave navade Petek, 1.4. 2016 

2. a, 2. b 
Kaj storim vsak dan za svoje zdravje, 
osebna higiena 

Ponedeljek, 4. 4. 2016 

3. a, 3. b Zdrav način življenja  Ponedeljek, 7. 9. 2015 

4. a, 4. b 
Preprečevanje poškodb, prva pomoč, varno 
na počitnice  

Sreda, 9. 9. 2015 

5. a Zasvojenost  Torek, 15. 9. 2015 

6. a Odraščanje   Petek, 25. 9. 2015 

7. a Pozitivna samopodoba in stres Petek, 11. 9. 2015 

8. a Medosebni odnosi Ponedeljek, 7. 9. 2015 

9. a, 9. b Vzgoja za zdravo spolnost Sreda, 30. 9. 2015 

Zgoraj navedena predavanja opravi ZD Novo mesto v sodelovanju z učitelji OŠ 
Šmarjeta, ki poučujejo na razredni stopnji in učitelji predmetov naravoslovnega 
področja.  
 

 
 
 

Oblike sodelovanja s starši: 

 oddelčni roditeljski sestanki (štirje), družabna srečanja, 

 govorilne ure so vsak drugi torek v mesecu od 16.30 do 18.00 (glej 
razpored v nadaljevanju) in v dopoldanskem času po predhodnem 
dogovoru in urniku dopoldanskih govorilnih ur,  

 pisne informacije staršem, obiski na domu, 

 sodelovanje staršev pri posameznih aktivnostih.  
 

DATUMI GOVORILNIH UR 

Prvo ocenjevalno obdobje 8. 9. 2015, 13. 10. 2015, 10. 11. 2015, 8. 12. 2015,       
12. 1. 2016 (le na povabilo razrednikov) 

Drugo ocenjevalno obdobje 2. 2. 2016-PS, 4. 2. 2016 (RS), 8. 3. 2016, 12. 4. 
2016,     10. 5. 2016, 14. 6. 2016 

 

Priporočamo GOVORILNE URE SKUPAJ Z OTROKI. 
 

Urnik dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na spletni strani šole. 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

http://www.os-smarjeta.si/slike/dokumenti/urnik_dop_gov_ur_15_16.pdf
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RODITELJSKI SESTANKI 
 

A/Roditeljski sestanki za vse razrede in oddelke: 
- torek, 8. 9. 2015 – Roditeljski sestanki po oddelkih (predstavitev Letnega delovnega 
načrta, seznanitev s kriteriji ocenjevanja, volitve v svet staršev, razno), 
- torek, 12. 1. 2016 – predavanje: Tanka črta odgovornosti (za starše in strokovne 
delavce); Izvaja: Jani Prgić, Center Mi, Zabukovica pri Žalcu.  
- torek, 2. 2. 2016, PS (6. do 9. razred)– analiza uspeha v 1. ocenjevalnem obdobja 
aktualnosti, NIP, aktualnosti (rod. sestanki po oddelkih). 
- četrtek, 4. 2. 2016, RS (1. do 5. razred) – analiza uspeha v 1. ocenjevalnem obdobja 
aktualnosti, NIP, aktualnosti (rod. sestanki po oddelkih). 
- razredni roditeljski sestanek po izboru razrednika: 

Raz. Tema Termin Izvajalec 

1. r. Postali smo šolarji 1. 9. 2015 Nina L. Vindiš, M. Slapšak, M. Hribar 
I. Strazberger, N. Lahne, A. V. Slana 

2. r. Navajanje na samostojnost, učne 
navade 

13.10.2015 Polonca Gregorčič, Renata Trbanc, 
Manca Seničar 

3. r. Prehod na številčno ocenjevanje, 
samostojnost 

13.10.2015 Katarina Dežman, Anica Katič Hočevar 
Milena Vene 

4. r. Kako naj se učim 13.10.2015 M. Žagar, H. Vidmar, Anita V. Slana 
5. r. Šola v naravi,  

Kolesarski izpit 
13. 10.2015 

4. 2.2016 
Mojca Gorenc Ban 

6. r. Nacionalna preverjanje znanja, 
prehod na pr. stopnjo 

10.11.2015 Lea B. Lipoglavšek 
Marjanca B. Hočevar 

7. r. Učne navade, 
Šola v naravi- februar 

10. 11.2015 Jože Novak, Milena Vene 

8. r. Pred poklicnimi odločitvami 10.11.2015 Anita V. Slana, Bojan Kukman 

9. r. Načrtovanje zaključka šolanja, 
Nacionalni preizkusi znanja 

8. 3. 2016 Vesna Žinko, Milena Prudič 

 

ŠOLA ZA STARŠE 
Svetovalna delavka Anita Vidmar Slana bo organizirala šolo za starše. 
Namenjena bo staršem učencev 1. triletja. Izpeljana bo, v kolikor bo vsaj 8 
prijav. Načrtujemo 5 delavnic, z izvedbo v popoldanskem času, od novembra 
2015 do marca 2016. 
Vsebina srečanj:  

 10. 11. 2015 – Uvodno srečanje z delavnico 
ODLIČNOST V STARŠEVSTVU 

 Učinkovita komunikacija 

 Razvajen ali pomoči potreben otrok 

 Otrok in samostojnost 

 Vsebina po izboru udeleženih staršev 
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V šolskem letu 2015/16 bomo realizirali 192 dni pouka (deveti razred 185 dni). 
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške 
dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije … 
 

V okviru fleksibilnega predmetnika bodo v urniku učencev od 6. do 9. razreda 
nekateri predmeti potekali strnjeno samo v prvem polletju, drugi pa samo v 
drugem polletju. Cilj takih razporeditev je razbremenitev učencev, saj se 
zmanjša tedensko št. predmetov, razbremeni se šolska torba.  
 

V 9. razredu nadaljujemo s postopnim uvajanjem drugega tujega jezika 
NEMŠČINA. Učenci bodo imeli v okviru rednega urnika in predmetnika dve uri 
nemščine tedensko.  
V 4. in 5. raz. bomo izvajali neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA (2 uri/ted.).  
V 1. razredu bomo izvajali angleščino kot neobvezni izbirni predmet, 2 uri 
tedensko. Prijavljeni so vsi učenci. Izvajanje bo financirano s strani MIZŠ. 

V 2. in 3. razredu ohranjamo uvajanja zgodnjega poučevanja angleščine 
(nadstandardna dejavnost). V  obeh razredih po dve uri tedensko. Pouk izvajata 
učiteljici angleščine. Sredstva za izvajanje v 2. razredu prispevajo starši (in 
sredstva zbranih donacij za ta namen), za 3. razred pa Občina Šmarješke 
Toplice.  

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

Ime izbirnega predmeta Ur/t. L Št. sk. Razred Učitelj 

GLEDALIŠKI KLUB 1 35 1 7., 8. Kristina ŠČUKA 

IZBRANI ŠPORT - atletika 1 35/32 1 7., 8. 9. Aleš LINDIČ 

LIKOVNO SNOVANJE 1 1 35/32 1 7., 8., 9. Vida CIZEL 

RAČUNALNIŠTVO - multimedija 1 35 1 8. Bojan KUKMAN 

NAČINI PREHRANJEVANJA 1+1 32 1 (delitev)  9. Irena ZUPANČIČ 

POSKUSI V KEMIJI 1+1 35/32 1 (delitev) 8., 9. Darja GAŠPERŠIČ 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI 

1 35/32 1 7., 8.,9. Irena ZUPANČIČ 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 1+1 35 1 7. Milena PRUDIČ 

ŠPORT ZA SPROSTITEV 1 35 1   8. Milena PRUDIČ 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1 35/32 1 7., 8., 9. Irena ZUPANČIČ 

ŠOLSKO NOVINARSTVO 1 35/32 1 8., 9. Kristina ŠČUKA 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI 1 35 1 8. Vesna ŽINKO 

SKUPAJ 15 417 12 / / 
 

 

PREDMETNIK, OBVEZNI in NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

IP Ur/ted. L Št. sk.  Razred  Učitelj 

TUJI JEZIK NEMŠČINA 2 70 2 4. in 5. r. Mojca PACEK 

ŠPORT 1 + 1 35 1 (delitev) 4. in 5. r Milena PRUDIČ 

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA 2 70 2 1. r. 
Lea B.  LIPOGLAVŠEK – SK. 1  

Marjanca B. HOČEVAR – SK. 2 
 

Zakon o osnovni šoli (17. člen) določa, da učenec izbere dve uri pouka izbirnih 
predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmete 
izbere, ne glede na področje. 
Ocenjevanje obveznih in neobveznih IP: izbirni predmeti se ocenjujejo s 
številčnimi ocenami v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja 
v OŠ. 
 

PREDMETNIK 
 

PRVI DO PETI RAZRED 

PREDMET RAZRED 

 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 

 T L T L T L T L T L 

Slovenski jezik 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Tuji jezik - - - - - - 2 70 3 105 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

Družba - - - - - - 2 70 3 105 

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105 - - - - 

Naravoslovje in 
tehnika 

- - - - - - 3 105 3 105 

Gospodinjstvo - - - - - - - - 1 35 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Dop., dodatni pouk 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Oddelčna skupnost - - - - - - 0,5 17,5 0,5 17,5 

Tedensko ur 21 22 23 25 27 

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 
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ŠESTI DO DEVETI RAZRED 

PREDMET RAZRED 

 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

 T L T L T L T L 

Slovenski jezik 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Angleški jezik 4 140 4 140 3 105 3 96 

Nemški jezik, 2. tuji j.  - - - - 2 70 2 64 

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Zemljepis/geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Domovinska in državlj. 
kultura in etika 

- - 1 35 1 35 - - 

Fizika - - - - 2 70 2 64 

Kemija - - - - 2 70 2 64 

Biologija - - - - 1,5 52,5 2 64 

Naravoslovje  2 70 3 105 - - - - 

Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35 - - 

Gospodinjstvo 1,5 52,5 - - - - - - 

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

Oddelčna skupnost 0. 5 17. 5 0,5 17,5 0,5 17,5 1 32 

Dopolnilni, dodatni  1 35 1 35 1 35 1 32 

Tedensko ur  27 28,5 29 29,5 

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 2 64 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 
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Določeno število ur pouka matematike, slovenščine in tujega jezika se lahko 
izvaja v manjših učnih skupinah – od 4. do 7. razreda v obsegu največ ¼ ur 
posameznega predmeta v 8. in 9. razredu pa vse leto pri vseh treh predmetih. 
Šola se sama odloči, če bo pouk navedenih predmetov organizirala z 
razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. Učence šola razporedi v skladu s 
svojo strokovno avtonomijo. 
 

Manjše učne skupine na OŠ Šmarjeta: 
- 5., 6., in 7. razred: učenci se razporedijo v manjše učne skupine pri 

matematiki, slovenščini in angleščini (1 x tedensko oz. največ ¼ ur 

posameznega predmeta letno), 
- 8. razred: učenci so razporejeni v dve učni skupini pri matematiki, 

slovenščini in angleščini skozi vse leto, 
- 9. razred: ni razporeditev v učne skupine. 
 

 
 
 

Preverjanje znanja je namenjeno zbiranju informacij o tem, kako učenec 
dosega cilje oz. standarde znanja iz učnih načrtov, in ne ocenjevanju znanja. 
Doseganje ciljev oz. standardov znanja se preverja pred, med in ob koncu 
obravnave novih vsebin iz učnih načrtov. 
Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec 
dosega cilje oziroma standarde znanja. Opravi se po obravnavi novih vsebin iz 
učnih načrtov in po preverjanju znanja. 
Javnost ocenjevanja se zagotavlja zlasti:  

- s seznanitvijo staršev in učencev s predpisi, ki urejajo preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev,  

- s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih, za 
posamezna ocenjevalna obdobja in s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,  

- z določitvijo načinov in rokov ocenjevanja,  
- z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,  
- s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri 

ocenjevanju, tako da se učencem in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in 
omogoči vpogled v druge izdelke. 
 

Kaj moramo vedeti? 

 V prvem in drugem razredu OŠ se znanje učencev ocenjuje z opisnimi 
ocenami, od tretjega do devetega razreda pa s številčnimi ocenami. 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH  
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Ocenjujejo se učenčevi ustni ter pisni odgovori, likovni, tehnični, 
praktični in drugi izdelki, nastopi učencev in druge dejavnosti.  

 Pri predmetih, ki potekajo dve uri tedensko, se znanje učencev oceni 
najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti 
pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega sta 
s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko, izvaja strnjeno, 
se znanje učencev oceni najmanj dvakrat. Pri ostalih predmetih se 
znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer 
večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.  

 Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, 
največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. To ne velja v primeru, če gre 
za ponovitev ocenjevanja znanja. V tem primeru učenci ne smejo pisati 
pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja pisnega izdelka 
morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. 

 Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo 
izdelkov za oceno, razen če gre za ponovitev. 

 Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šol. letu 
nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala 
(zaključnega spričevala ali obvestila) pri ravnatelju vložijo obrazložen 
pisni ugovor.  

 Učenci v prvem in drugem obdobju praviloma napredujejo. Učenci v 
tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu pouka 
v šol. letu pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov. Učenec 3., 4., 5. in 6. 
razreda lahko na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika 
ponavlja razred brez soglasja staršev. Učenec, ki je v 7. oz. 8. razredu 
ob koncu šol. leta negativno ocenjen iz več kot dveh predmetov, 
razred ponavlja. Če je negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, pa 
opravlja popravni izpit. Če pri tem ni uspešen, razred ponavlja. 

 

Aktivi so v avgustu 2015 pregledali letne priprave in uskladili kriterije 
preverjanja in ocenjevanja znanja. O pragovih ocenjevanja znanja pisnih 
izdelkov bodo učenci obveščeni v okviru posameznih predmetov.  
 

Ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov se opravi, kadar je število negativno 
ocenjenih pisnih izdelkov učencev v oddelku enako tretjini ali več ali kadar je 
število negativno ocenjenih pisnih izdelkov učencev v učni skupini  enako 
polovici ali več. 
 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS št. 52 z dne 21. 6. 2013) 
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NARAVOSLOVNI IN TEHNIŠKI DNEVI 
 

Več o organizaciji najdete na spodnjih povezavah.  
1. Prvi do tretji razred 
2. Četrti in peti razred 
3. Šesti do deveti razred 
 

ŠPORTNI DNEVI 
Več o organizaciji najdete na spodnji povezavi.  
1. Vsi razredi 
 

KULTURNI DNEVI 
Več o organizaciji najdete na spodnji povezavi.  
1. Vsi razredi 
 

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 
Naša šola ima od 25. 6. 1997 naziv EKO šola in je nosilka EKO 
zastave. Koordinatorica za EKO dejavnosti na šoli je učiteljica 
Maja Žagar. EKO dan bomo izpeljali v aprilu 2016. 
Programski svet EKO šole: Maja Žagar, Anita Vidmar Slana, 
Darja Gašperšič, Irena Zupančič, Simon Štukelj, Rudi Zajc, 
učenec – predstavnik EKO šole.  
 

ZDRAVA ŠOLA 
Rdeča nit zdravih šol se nadaljuje, to je DUŠEVNO ZDRAVJE. 
Koordinacijo dela zdrave šole bo vodila učiteljica Helena 
Vidmar.  
V okviru projekta bomo skrbeli za varno in zdravju naklonjeno 
šolsko okolje, za kakovostno poučevanje vsebin o zdravju, za 
zdravo in kakovostno prehrano, spodbujali bomo zdrav način 
preživljanja prostega časa, skrbeli za oralno zdravje z rednimi 
pregledi in umivanjem zob, še posebno skrb pa bomo posvetili kvalitetnim 
medsebojnim odnosom, nenasilni komunikaciji in gibanju ter duševnemu 
zdravju.  
 
 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2014-2015 
 

Med šolskimi počitnicami smo se ponovno prijavili na javni razpis za izbor 
izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2014-15«, za obdobje od 1. 9. 2015 
do 30. 11. 2015. Za učence OŠ Šmarjeta je storitev brezplačna. Program bo 

DNEVI DEJAVNOSTI 

http://www.os-smarjeta.si/slike/dokumenti/NARAVOSLOVNI_IN_TEHNISKI_DNEVI_2015-16-I.triletje.pdf
http://www.os-smarjeta.si/slike/dokumenti/NARAVOSLOVNI_IN_TEHNISKI_DNEVI_2015-16-II.triletje.pdf
http://www.os-smarjeta.si/slike/dokumenti/NARAVOSLOVNI_IN_TEHNISKI_DNEVI_2015-16-III.triletje.pdf
http://www.os-smarjeta.si/slike/dokumenti/SPORTNI_dNEVI_2015_16.pdf
http://www.os-smarjeta.si/slike/dokumenti/KULTURNI_DNEVI_2015_16.pdf
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izvajal posebej za to zaposlen učitelj športne 
vzgoje v obsegu 22 ur tedensko. V primeru 
ponovnega razpisa in nadaljevanja programa 
bomo z izvajanjem nadaljevali tudi po 31. 11. 
2015. Starši boste pozvani k ponovni prijavi otrok 1. 12. 2015. Program je delno 
financiran iz Evropskega socialnega sklada ter MIZŠ.  
Cilj programa: je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega 
življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno 
vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti 
zainteresiranim učencev 5 ur športnih aktivnosti na teden, odpravljati posledice 
negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, 
odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S 
programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno 
strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v 
skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, 
ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.  
 

Urnik ZŽS 
Ura PONED. TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

PREDURA 8. in 9. r. 7. r 6. r 5. r 7. r 

      

11.55 – 12.40      

13.00 – 13.45 3. r. 6. r. 4. b 3. r. 2. a 

13.45 – 14.30 5. r. 2. b 4. a 4. a 8. in 9. r. 

14.30 – 15.15 2. b 1. a 2. a 4. b 1. b 

15.15 – 16.00 1. a  1. b   
 
 

MEDNARODNI PROJEKTI  
 

ERASMUS PLUS 

Šola je vključena v dvoletni mednarodni projekt 
Erasmus plus, v okviru katerega sodelujemo s šolami 
iz štirih evropskih držav – Poljska, Turčija, Češka in 
Španija. Gre za izmenjavo učencev in strokovnih 

delavcev z namenom spoznavanja različnosti kultur, ljudskega plesa in petja ter 
tradicionalnih prehranskih navad in običajev. V okviru projekta se bodo učenci 
in učitelji izmenjavali na mobilnostih v posameznih državah. 
Naslov projekta: »Try walking in my shoes«. 
 

V šolskem letu 2015/16 smo se dodatno vključili v še en projekt, preko katerega 
bomo z učitelji držav Češke, Nemčije in Finske izmenjevali znanje in izkušnje na 
temo Branje za uspešnost -"Read to succssed". 
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MIR POVEZUJE 

V sodelovanju z Lions klubom Novo mesto bodo učenci naše šole, stari 11 do 13 
let sodelovali v mednarodnem projektu MIR POVEZUJE - "Share peace". 
Izdelovali bodo plakat miru in se potegovali za nagrado v svetovnem merilu. 
 

NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Namen projekta je spodbujanje branja in bralne pismenosti ter spoznavanja 
drugih kultur. Projekt podpira Evropska komisija, potekal pa bo v poljskih 
litovskih in slovenskih šolah. V njem bodo sodelovali učenci 4-tih razredov. 
Koordinacijo projekta na šoli je prevzela učiteljica Maja Žagar. 
 

BRANJE IN BRALNA ZNAČKA 
 

Smernice pri pouku slovenščine s področja branja: 
 poudarek na dejavnostih branja in pisanja, 
 usvajanje gladke tehnike branja v nižjih razredih osnovne šole,  
 povzetki besedil (tudi pesemskih) in razlaga frazemov oz. zapisov v 

narekovajih, 
 več tihega samostojnega branja in ne le iskanja specifičnih podatkov.  

 

BRALNA ZNAČKA  
S knjigo v svet – učenci preberejo 4 pripovedna besedila, se naučijo 2 pesmi 
(vsaj 3 iz priporočenega seznama za bralno značko). 
Sončkova bralna značka – učenci preberejo 4 pripovedna besedila po lastni 
izbiri.  
Angleška bralna značka za učence od 6. do 9. razreda.  
EKO bralna značka za učence od 1. do 4. razreda. 
 

Bralne značke se zaključijo 2. 4. 2016. 
 

ŠOLSKA GLASILA 
 

KAMENČKI in 
CICIKAMENČKI 

MESEC IZIDA NOSILCI 

maj 2016 Kristina Ščuka, Anica Katič Hočevar 

 

ŠOLA V NARAVI 
V tem šolskem letu organiziramo dve šoli v naravi.  
 

Razred 5. RAZRED 

Vrsta ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - ŠOLA ALPSKEGA SMUČANJA 
Število udeležencev 20 

Kraj izvedbe CŠOD GORENJE, Rogla, 4. 1.- 8. 1. 2016 

Predvideni spremljevalci Mojca Gorenc Ban, Aleš Lindič 
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Razred 7. RAZRED 

Vrsta NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI 
Število udeležencev 27 

Kraj izvedbe, datum CŠOD Radenci, 30. 5. -3. 6. 2016 

Predvideni spremljevalci Jože Novak, Milena Vene 
 

Šola omogoča plačilo šole v naravi v več obrokih. 
Šola v naravi za petošolce je subvencionirana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, ki letno eni generaciji učencev zagotavlja 
sofinanciranje iz državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o 
financiranju šole v naravi.  
 

Na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l., št.61/04 in 70/08) 
je svet šole po predhodno pridobljenem mnenju sveta staršev z dne 29. 9. 2008 
sprejel podrobne Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v 
naravi OŠ Šmarjeta.  
Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše 
kriterije za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi, ki jo zaradi 
socialnega položaja ne zmorejo plačati v celoti starši/skrbniki učencev.  
Višino prispevka na posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v 
naravi določi šola vsako šolsko leto glede na vsebino in obseg sredstev za ta 
namen.  
 

Kriteriji upravičenosti do subvencije: 
– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  
– višina dohodkov na družinskega člana,  
– višina otroških dodatkov,  
– brezposelnost staršev,  
– dolgotrajna bolezen v družini,  
– dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.  
Obrazce za vlogo za subvencionirano šolo v naravi dobite pri šolski svetovalni 
delavki ali razredniku. Vlogi obvezno priložite potrebne priloge. 
 

Zimska šola v naravi – Vojsko, marec 2015 
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Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ Šmarjeta so objavljeni na spletni 
strani šole pod naslovom Informacije javnega značaja, v razpredelnici Notranji predpisi. 

Vsak učenec naj se vključi v vsaj eno interesno dejavnost. V šolskem letu  
2015/16 bodo na šoli delovale naslednje: 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED 

ANGLEŠKA BZ Marjana B. Hočevar 6.- 9. 

BZ S KNJIGO V SVET K. Ščuka; M. Pacek, razredne učiteljice 1.- 9. 

BZ SONČKOVA K. Ščuka; M. Pacek, razredne učiteljice 1.- 9. 

LIKOVNI KROŽEK Vida Cizelj 6. - 9. r. 

MLADI PROSTOVOLJCI RK Irena Zupančič 4.r – 9. r. 

Tehniški krožek Jože Novak 4.r, 5.r 

ŠAH Bojan Kukman 6. – 9. razred 

PEVSKI ZBOR 1 (OPZ) Irena Strazberger 1. razred 

PEVSKI ZBOR 2 (OPZ) Tadeja Molan 2. in 3. razred 

PEVSKI ZBOR 3 (MPZ) Tadeja Molan 4., 5. in 6. r. 

PEVSKI ZBOR 4 (MPZ) Tadeja Molan 7., 8. in 9. r. 

PRVA POMOČ Irena Zupančič 7.r - 9. r 

ROKOMET ML. DEKLICE IN DEČKI Silva Mesojedec 1. – 5. razred 

ROKOMET ST DEKLICE IN DEČKI Silva Mesojedec 6. – 9. razred 

VESELA ŠOLA Maja Žagar 4. - 9. razred 

AKVARISTIKA Darja Gašperšič 6. - 9. razred 

DRAMSKI KROŽEK Helena Vidmar 4. - 6. razred 

SONČKOVE URICE 1 Renata Trbanc 1. razred 

SONČKOVE URICE 2 Katarina Dežman 3., 4. razred 

ANG. PRAVLJIČNE URICE Lea Blažič Lipoglavšek 2. - 4. razred 

PLANINSKI KROŽEK Nina L. Vindiš 2.r - 9. razred 

KOLESARSTVO Mojca Gorenc Ban 5. razred 

EKO KLUB Maja Žagar 3.- 5. razred 

DRUŽABNE IN MISELNE IGRE Anica Katič Hočevar 2.- 3. razred 

Dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljenih vsaj 10 učencev. 
 

 
 
 

Sem sodijo: prehrana učencev: malica in kosilo, nastopi zunanjih umetnikov, 
vstopnine pri ogledu razstav, muzejev, filmov in gledaliških predstav, prevozni 
stroški ob dnevih dejavnosti, ki bodo presegali dogovorjeno financiranje MIZŠ 
(od 1. do 3. razreda 20 km na odd., od 4. do 9. razreda 120 km na odd.) in bonus kilometrov 
šolskega prevoznika, tečaji plavanja, šole v naravi (1., 3., 5., 6. in 7. razred), 
izgubljena, uničena ali poškodovana magnetna kartica za šolsko prehrano… 
 

V skladu z zakonodajo lahko proračunski uporabniki  od 1. 1. 2015 pošiljamo izdane 
račune tudi kot e-račune (preko spletnih bank). Pošiljanje računov v pdf obliki na e-
naslove plačnikov ni več dovoljeno. 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

STROŠKI, KI JIH KRIJEJO STARŠI 
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Starši lahko s šolskim letom 2015/16, obračun za september 2015 in dalje, 
prejemate e-račune za plačilo storitev šole in vrtca. 
Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate 
odprt račun in urejeno elektronsko poslovanje. Med izdajatelji e-računov poiščete 
OŠ Šmarjeta, v polje referenčna oznaka pa prepišete sklicno številko iz zadnjega 
UPN plačilnega naloga (referenca prejemnika), ki ste ga skupaj z računom prejeli od 
nas. Račun v e-obliki prejmete potem v svoj predal e-banke, kjer ga tudi poravnate. 
Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko, računa 
v papirni obliki pa od takrat naprej ne boste več prejemali. 

 
 
 
Ob koncu šolskega leta želimo učence nagraditi za uspešno delo, posebne 
dosežke ali v pozitivnem smislu izstopajoče vedenje s pohvalami/ priznanji: 
 

POHVALE so ustne in pisne.  
USTNE POHVALE 

NAMEN 

- napredek učenca na področju znanja in osebnostne rasti, 
- pozitiven odnos do sočloveka, narave in lastnine, 
- samoiniciativno prizadevno delo v OS (organizira, pospravlja, poroča, pomaga ...), 
- prostovoljno delo, 
- gospodarnost, delo na zunanjih površinah in promocija šole, 
- aktivno sodelovanje na posameznih področjih (ID, prireditve, akcije, razstave …).  
 

PISNE POHVALE 

NAMEN 

1. Splošne pohvale na osnovi celoletnega: 
- napredka učenca na področju znanja in osebnostne rasti,  
- pozitivnega odnosa do sočloveka, narave in lastnine, 
- samoiniciativnega prizadevanja pri delu v OS (organizira, pospravlja, poroča, pomaga), 
- prostovoljnega dela, 
- gospodarnega dela, dela na zunanjih površinah in promociji šole, 
- aktivnega sodelovanja na posameznih področjih (ID, prireditve, akcije, razstave ...).  
2. Pohvala športnika, športnice oddelka  
Športnik in športnica oddelka prejmeta tudi majico športnik oddelka.  
 

PRIZNANJA so pisna.  
PRIZNANJA 

NAMEN 

1. Priznanja za učni uspeh: 
- za dosežen učni uspeh v šolskem letu s povprečno oceno 4,6 ali več, 

POHVALE IN PRIZNANJA 
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- učenci po zaključku prvega triletja, ki so v vseh treh letih izkazovali odlično znanje. 
2. Priznanje za vsestransko aktivnost: 
- podeljujejo se za večkratno delo ali dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali 
znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti (npr. dosežki na tekmovanjih, natečajih, 
projektih, udeležbe na prireditvah zunaj šole …).  

NAGRADE 

NAMEN 

1. Knjižna nagrada 
- je prejemnik obeh priznanj in je s svojimi ravnanji in dejanji pozitiven zgled ostalim.  
2. Zlato pero 
- je učenec 9-tega razreda, ki je dobitnik priznanj za znanje skozi vsa leta šolanja in je 
dosegel najmanj 80 % povprečni uspeh pri NPZ.  
3. Pokal športnika in športnice šole 
- učenec aktivno sodeluje pri urah športne vzgoje (samostojnost, športna oprema, 
vestnost, pomoč pri org. športnih dejavnosti ...) in ima nadpovprečne rezultate pri ŠVZ 
kartonu, 
- ima spoštljiv odnos do učencev in vseh zaposlenih na šoli, 
- upošteva pravila poštene igre (fair-play), 
- se aktivno vključuje v šolska športna tekmovanja (ekipno, posamično), 
- dosega nadpovprečne rezultate v določeni športni panogi na tekmovanjih.  
 

NAGRADE OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE se na predlog šole podeljujejo v 
dogovoru z občino. 
 
 
 
 
 

Področje pravic in dolžnosti učencev določa Zakon o OŠ. V 60. f členu Zakona o 
OŠ so zapisane določbe, ki se nanašajo na to področje. S tem je postopek 
uveljavljanja pravic učencev urejen na zakonski ravni in določa: 

 šola o izrečenem vzgojnem opominu vodi zabeležke, 

 starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu, 

 izrekanje VO je vezano na posamezno šolsko leto, 

 VO se sme učencu izreči največ trikrat v šolskem letu, 

 izbris vzgojnega opomina ni več predviden, 

 obvestilo o VO in mapa vzgojnih opominov se hranita do zaključka 
šolanja učenca. 

O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učenca odloča 
PRITOŽBENA KOMISIJA, v katero se imenuje najmanj 10 članov, od katerih 
mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. Člani komisije za 
posamezen primer so trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana  

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV 
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(predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole). Komisija je imenovana za 
4 leta. Ista oseba se lahko imenuje večkrat. Komisijo imenuje svet šole. 
 

Sestavni del Publikacije za šolsko leto 2015/16 so tudi naslednji dokumenti: 
 

 HIŠNI RED OŠ Šmarjeta 
 

 VZGOJNI NAČRT OŠ Šmarjeta 
 

 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ Šmarjeta. 
 

Vse tri dokumente najdete na povezavah. Sprememb in dopolnitev ni, 
poudarjena je skrb za urejenost šolskih prostorov in doslednost vseh pri 
izpolnjevanju dogovorov. 
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