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V skladu s 83. členom statuta OŠ Šmihel je svet šole na seji 29. 9. 2016 sprejel delovni načrt 
za šolsko leto 2016/2017. Z letnim delovnim načrtom so določene vzgojno-izobraževalne 
naloge in druge naloge Osnovne šole Šmihel Novo mesto. 

 

Pri oblikovanju delovnega načrta je učiteljski zbor Osnovne šole Šmihel upošteval zahteve 
Zakona o osnovni šoli, učnega načrta in predmetnika za osnovne šole, zahteve organov, ki 
so odgovorni za razvoj osnovnega šolstva, in analizo uspešnosti dela v preteklem letu. 
Delovni načrt vsebuje tudi naloge, ki so odraz razmer, v katerih dela šola, želje in potreb 
staršev in kraja. 
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OBLIKOVANJE DELOVNEGA PROGRAMA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

Učiteljski zbor OŠ Šmihel je na  konferenci 5. 7. 2016 obravnaval predlog poročila o 
uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 z usmeritvami za 
nadaljnje delo. Predlog je bil z dopolnitvami sprejet in je predstavljal temelj za pripravo 
letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/2017. 

 

Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 je učiteljski zbor šole 
obravnaval na uvodni konferenci 24. 08. 2016 in ga z dopolnitvami na tej konferenci tudi 
sprejel. 

 

Svet staršev se je s predlogom seznanil na svoji seji 28. 9. 2016. 

 

Svet šole je LDN sprejel 29. 9. 2016. 

 

Predlog LDN je ravnateljica predstavila staršem na uvodnem roditeljskem sestanku  

6. 9. 2016. 
 

 



  

7 

  

GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 

 

 

OŠ Šmihel je vzgojno-izobraževalni zavod. Centralna šola Šmihel vključuje tudi podružnično 
šolo Birčna vas. 

 

Vzgojno izobraževalno delo bomo izvajali v matični šoli Šmihel za vse učence od 1. do 9. 
razreda v stavbi Šmihel 2, za učence podružnične šole pa v podružnični šoli v Birčni vasi. 

 

Povezovale in združevale nas bodo dejavnosti za razvijanje socialnih veščin, kulture dialoga 
in sobivanja ter pridobivanje znanja. «Naj ne mine dan, da ne bi naredili česa dobrega zase, 
za družino, za  ožjo in širšo skupnost.« (dr. J. Gabrijelčič) 

 

Prizadevali si bomo, da bo šola varen in prijeten kraj, kjer bo vsakdo našel svoje mesto med 
več kot  400 učenci, da bomo odkrili svoje sposobnosti in bo vsak začutil, da zmore in je 
pomemben.  

 

Ta izhodišča se bodo ob pouku prepletala tudi skozi dejavnosti nalog  »Rastoča knjiga«, 
»Branje za znanje in zabavo« ter šolskega projekta »Odgovorni Šmihci«. 

 

Z upoštevanjem pravil in dogovorov bomo prispevali k varnemu, ustvarjalnemu in 
spodbudnemu delovnemu okolju.  

 

Želimo si  čim boljše sodelovanje s starši, ki naj temelji predvsem na zaupanju. Zanimanje 
za delo in napredek otroka je zelo pomembno, prav tako pohvala in vzpodbuda. Vaši 
otroci, naši učenci, naj bodo uspešni, s svojo mladostjo in izvirnostjo pa tudi srečni, saj: 
»Sreča je, če se delo dobro opravi …« (Pavček)  

 

Sprotno delo vseh nas in dosledno izvajanje dogovorjenih nalog bosta prav gotovo 

pripomogla uresničiti zastavljene cilje. 

 

To dokazujemo z uspehi. V  šolskem letu 2015/2016 smo na področju tekmovanj iz znanja 
v Mestni občini Novo mesto osvojili odlično drugo mesto. 

 

 

a) PROSTORSKI POGOJI 

 

V tem šolskem letu bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo za vse učence v stavbi Šmihel 
2, kjer bomo izvajali pouk za 19 oddelkov – vse učence Osnovne šole Šmihel. 

V pritličju bodo učenci dveh oddelkov 1., 2. in 3. razreda. Učenci  4. a in 5. b razreda bodo 
uporabljali učilnici ob garderobi,  oddelek 4. b  pa je v pritličju (v učilnici poleg 
gospodinjske). Matična učilnica 6. a je v učilnici za tehniko.  

Ostali oddelki od 5. razreda do 9. razreda bodo uporabljali učilnice v 1. in 2. nadstropju, 
učilnico za tehniko in učilnico za gospodinjstvo, ki sta v pritličju.  

 

Učenci uporabljajo poleg učilnic za posamezne predmete tudi knjižnico, računalniško 
učilnico in telovadnico. 
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Glede na potrebe izvajanja pouka v manjših učnih skupinah, ki istočasno zahteva več učilnic 
za določen predmet, bo ta potekal tudi v učilnicah, ki niso namenjene slovenskemu jeziku, 
angleškemu jeziku in matematiki.  

 

Zunanje površine ob stavbi v Šmihelu 2 so namenjene učencem podaljšanega bivanja in 
učencem od 1. do 4. razreda, zlasti na tistih delih, kjer so nameščena igrala. Ko se izvaja 
pouk športa na zunanjih igriščih, je teh površin premalo. Potrebno je dogovarjanje in 
usklajevanje glede uporabe.  

 

Za igranje je neprimerno pobočje nad jamo za skok v daljino in tudi sama jama, zato je 
prepovedano zadrževanje učencev na tem delu. 

Še naprej bomo skrbeli, da bi bile vsebine pouka naravoslovja čim bolj vezane na naravno 
okolje.    

 

Še vedno ostaja aktualna potreba po ureditvi postajališča in obračališča šolskega avtobusa. 
Zahteva, ki smo jo s strani šole kot tudi sveta staršev že večkrat poslali na Oddelek za okolje 
in prostor ter gospodu županu Mestne občine Novo mesto za ureditev parkirišča pod 
viaduktom ter postajališča in obračališče šolskega avtobusa predvsem iz razloga prometne 
varnosti učencev, se ni realizirala. Čakanje na cestišču predstavlja veliko nevarnost.  

 

V prostorih podružnične šole v Birčni vasi bomo vzgojno-izobraževalno delo izvajali za 
učence od 1. do 5.   razreda.  Učenci bodo uporabljali tudi predprostor in knjižnico, ki smo 
jo na novo uredili na podstrešju. 

 

b) MATERIALNI POGOJI 

 

Večina učilnic je primerno opremljenih za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Ves 
pouk v manjših učnih skupinah ne more potekati v namenskih učilnicah, ker le-ta zahteva 
istočasno več učilnic kot klasičen pouk.  

 

Temeljito bomo izkoristili vsa razpoložljiva učila, si jih medsebojno izmenjavali in 
dopolnjevali z nakupom novih, tudi s pomočjo donatorskih sredstev. 

V skladu s finančnimi možnostmi bomo didaktično opremo in didaktična sredstva in IKT 
tehnologijo dopolnjevali tudi med letom.  

 

c) KADROVSKI POGOJI IN KADROVSKI NAČRT 

 

V šolskem letu 2016/2017 so skoraj vsa  mesta za izvajanje pouka zasedena s strokovno 
usposobljenim kadrom. Vseh izobrazbenih pogojev še ne izpolnjuje učiteljica biologije, 
naravoslovje in gospodinjstva, ki nadomešča delavko na bolniškem dopustu.  

 

V podaljšanem bivanju na matični šoli delo opravljajo: vzgojiteljici, učiteljici razrednega 
pouka,  prof. slovenščine, prof. likovne vzgoje ter prof. športne vzgoje. Na podružnični šoli 
pa delo v podaljšanem bivanju opravljajo profesorice razrednega pouka. 

 

Zaradi porodniške odsotnosti Karolino Medvešček nadomešča Anja Rojc, prof. razrednega 
pouka, Milko Hudoklin pa Lidija Špelič, prof. razrednega pouka. 

 

V vseh treh oddelkih 1. razreda so v obsegu 10-ih ur vključeni tudi drugi strokovni delavci, 
in sicer: v 1. a Anja Rojc, v 1. b Marjetka Slana Pevec in na podružnici Majda Kolenc. 
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1,5 delovnega mesta, ki nam pripada glede na število učencev Romov (od 35 do 44 
učencev), smo porazdelili med učiteljice in svetovalno delavko, in sicer: 4 ure Karmen Jenič, 
2 uri Katja Kapele, 8 ur Mojca Klobučar, 2,5 ure Marija Štangelj in 32 ur svetovalnega dela 
Andreja Šurla. 

Delo z romskimi učenci bosta preko javnih del izvajali romski pomočnici Irma Pureber, 
trgovski poslovodja, in Romkinja Danica Pelc. Preko projekta Skupaj za znanje pa se v delo 
vključuje romska pomočnica Amra Isić, ki delo dopolnjuje tudi na Osnovni šoli Trebnje. 

Iz prihodkov šole (prihodki od najemnin in dejavnosti šolske kuhinje) bomo financirali 2,91 
deleža delovnega mesta kuharice, ki ni sistemiziran s strani MIZŠ-ja. 

 

Učitelji šole po triletjih 

Prvo triletje 

Raz/odd. RAZREDNIK POUČUJE 

1. a Vera Rauh Žagar  po predmetniku; LUM 3. b 

 Anja Rojc  2. str. delavka, GUM 5. c, OPB 

1. b Vika Kek po predmetniku, DNU 1.–3. r., PUT 1.–3. r. 

 Marjetka Slana Pevec 2. str. delavka, OPB, JV 

2. a Vlasta Močnik Gabrič po predmetniku, DOP, DOD 

2. b Antonija Blatnik po predmetniku, DOP, DOD 

3. a Zlatka Galič po predmetniku, DOP, DOD 

3. b Klavdija Hrastar 

 

po predmetniku, DOP, DOD, OPZ,  

Jutranje  

varstvo 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec 

Lidija Špelič 

 

Antonija Blatnik 

Boštjan Hribar 

Vika Kek 

Vlasta Močnik Gabrič 

Vera Rauh Žagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

 

2 uri dnevno 

 

 

 

 

1 uro dnevno 

 

 

 

Podaljšano bivanje 

V podaljšanem bivanju bodo delo opravljali: Erna Lukšič, Boštjan Miklič, Helena Murgelj. V 
manjšem obsegu se bodo v delo vključevale še Anja Rojc, Marjetka Slana Pevec, Anica 
Klobučar in Mojca Klobučar. 
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Drugo triletje 

Raz/od
d. 

RAZREDNIK POUČUJE 

4. a Majda Jarnovič Glivar po predmetniku (razen TJA, ŠPO),   

DOP, DOD, kolesarski tečaj, DNU, DSP 

4. b Mihaela Gerjovič po predmetniku (razen TJA, ŠPO), DOP, DOD, NIP 
Tehnika, DNU (naravoslovje) 5. r., PUT 
(naravoslovje) 4. r. TJA –fak. 3. a 

5. a Lidija Špelič SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM,  

DOP, DOD, JV, PUT 5. r. 

5. b Boštjan Hribar po predmetniku (razen TJA, ŠPO),  

DOP, DOD, UBE, TJA – fak. 3. b 

5. c Marija Štangelj po predmetniku, razen TJA in ŠPO, DOP, DOD,  
VZP ure, DSP, DNU 

6. a Andrej Prah MAT 6. a, 7. a, 8. r. MS, 9. r. MS, TIT 6. a, 8. a, 8. 
b, ELEKT 9. r, DOP MAT 6. in 7. r., DODMAT 6. in 
7.r., DSP 

6. b Erika Starina TJA 5. b, 5. c, 6. b, 7. b, 8. r. MS, 9. r. MS, DOP 
TJA 5. r., 6. r., 8. r., DOD TJA  5. r., 7. r., PUT 

 

Tretje triletje 

Odd. UČITELJ/RAZR PREDMET 

7. a Andrej Lenartič ZGO 6. r., 7. r., 8. r., 9. r., GEO 7. r., 8. r., 9. r., DNU 
(družboslovje) 7.–9. r. 

7. b Karmen Jenič SLJ 6. b, 7. b, 8. r MS, 9. r MS, DOP SLJ 6., 7. r., VZP 
ure, DNU (družboslovje) 7. r. 

vzporedne ure 

8. a Katja Kapele  TJA  5. a, 8. r MS, 9. r MS, DOP. TJA 9. r., DOD. TJA 
9. r., NI 1.–7.r., NI 2.–-8.r., NI 3.–9.r., NIP–N2N1 4.–
6. r., vzporedne ure, PUT 8. r. 

 8. b Mojca Klobučar SLJ 7. r., 8. r. MS, 9. r. MS, DOP SLJ 8. r., OPB, PUT 

vzporedne ure 

9. a Milena Košak MAT 7. b, MS 8. r., 9. r., DOP MAT 7. r., 9. r., DOD 
MAT 8. r., FIZ 8. r., 9. r., DOD FIZ 8. r., 9. r.  

9. b Justina Husu SLJ 6. a, SLJ 7. a, 8. r MS, 9. r MS, DOP SLJ 9. r., 
DOD SLJ 8. in 9. r., DKE 7. r., DNU (družboslovje) 8. 
in 9. r 
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Nerazredniki 

 Jana Beronja NAR 6. r, 7. a, BIO 9. a, GOS 5. b, c, 6. r, NPH(IP), 
DNU, PUT 

 Damjana Burgar ŠPO 4. a, 5. b, c, 6., 7., 8., 9. r (dekleta) 

ŠSP (IP) – 9. r, ŠPO(NIP) 4.-6. r, , 

 Gorazd Canič ŠPO 4. b, 5. a, 6., 7., 8., 9. r (fantje) 

ŠSP (IP) 9.r., NŠP (NIP) 4., 5. r., NŠP(NIP) 4.-6. r. 

 Diana Dronjak  GUM 6., 7., 8., 9. r, MPZ 

 Irena Hlača  DKE 8. r 

 Alojz Hudelja BIO 8. r., 9. b, NAR 7. b, KEM 8. r, 9. r, DOD KEM, 
BIO DOD., GEO 6. r., 7. b,  PUT 8., 9. r. 

  Anica Klobučar  LUM 5. b, 6., 7., 8., 9. r,  

LIKOVNO SNOVANJE (IP) I –7.r. , II –8. r., III –9. r.,  

TEH (IP) 4.-6. r., OPB, ID (umetnost) 4.- 6. r. 

 Stanislav Papež  TIT 6. b, 7.r., 8. r 

IP OGL 7., 8. r., OGUM 8. 9. r.   

 Vesna Slapničar  MAT  MS 8. r, 9. r , DOP MAT 8.r., DOD MAT 9. r., 
DNU, MME (IP) 8. r., ROM (IP) 9. r. , računalnikar 

 

 Mojca Šumljaj TJA 4. r, 4. r./p, TJA 6. a, 7. a, TJA  8. r MS, 9. r MS, 
DOP. TJA 4., 7. r., DOD. TJA 6., 8. r., PUT 

 Zdenka Cvelbar delo laborantke 6., 7., 8., 9. r 

  

Podružnica Birčna vas 

Raz/odd. RAZREDNIK POUČUJE 

1. a Andreja Krnc 

 

Majda Kolenc 

 

po predmetniku,  ŠPO 3. r., JV 

 

2. strokovna delavka  

 
2. a Marjanca Šoško po predmetniku, DOP, DOD, GOS 5. r., JV, PUT 

3. a Barbara Vidic 

 

Vida Šter 

 

 

 

 

MAT, GUM, LUM, DOP, DOD, TJA 2.,  

TJA 5. 

TJA 3., OPZ, JV 

 

SLJ, SPO 
 

4. a Mateja Hribar po predmetniku, razen TJA, JV 

5. a Tatjana Badovinac 

 

po predmetniku, razen TJA in GOS, DOP, 
DOD, JV, DNU 

 

NŠP   
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Drugi strokovni delavci šole 

 

mag. Irena Hlača 

 

ravnateljica 

Stanislav Papež pomočnik ravnateljice 

Breda Knafelc socialna pedagoginja 

Andreja Šurla socialna delavka 

Marjetka Dragman knjižničarka 

Vida Šter vodja podružnice 

 

Drugi delavci šole 

Za nemoten potek vzgojno izobraževalnega dela skrbijo še:  

 

Vesna Tomšič poslovna sekretarka 

Marijana Čengija  računovodkinja 

Andreja Kastelic kuharica (vodja kuhinje) 

Nataša Derčar kuharica 

Marinka Božič kuharica 

Nika Brodnik kuharica 

Mira Djekić čistilka 

Alma Huskić čistilka 

Jožica Kunšek čistilka 

Igor Plut hišnik 

Božidar Hrovat čistilec in vzdrževalec telovadnice 

Marija Hrovat gospodinjec na podružnici Birčna vas 

 

KADROVSKI NAČRT 

Naziv posrednega uporabnika proračuna 
 

Vir financiranja Število 

zaposlenih po 

kadrovskem 

načrtu na dan 

1. januar 2016 

 

Število 

zaposlenih 

na dan  

1.aprila 2016 

Število 

zaposlenih 

na dan  

1. julija 2016 

Število 

zaposlenih  

na dan 

1. oktobra 2016 

Število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

2017 

1. Državni proračun 52,09 52,09 52,09 52,09 52,09 

2. Proračun občin      

3. ZZZS in ZPIZ 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

4. Sredstva EU, vključno s 

sredstvi sofinanciranja  iz 

državnega proračuna 

0 0 0   

5. Sredstva od prodaje 

blaga in storitev na 

trgu 

2,66 2,66 2,16 2,66 2,66 
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6. Druga javna sredstva 

za opravljanje javne 

službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, 

RTV- 

prispevek) 

     

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne 

službe 

     

8. Sredstva za financiranje 

javnih del 
0 2 0 2 0 

9. Namenska sredstva, iz katerih 

se v celoti zagotavlja 

financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih 

raziskovalcev, zdravnikov 

pripravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev 

pripravnikov in 
zdravstvenih sodelavcev 

pripravnikov ter 

zaposlenih na 

raziskovalnih projektih 

     

Skupno število vseh 

zaposlenih (od 1. do 

9. točke) 

56,50        58,50 56,00 58,50 56,50 

Skupno število 

zaposlenih pod točkami 

1, 2, 3 in 6 

53,84 53,84 53,84 53,84 53,84 

Skupno število zaposlenih 

pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 

2,66 4,66 2,16 4,66 2,66 
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Obrazložitev kadrovskega načrta: 

Število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leto 2016 ne presega števila zaposlenih iz 
kadrovskega načrta za leto 2015. 

V kadrovskem načrtu za leto 2015 smo za januar 2016 načrtovali 54,79 delavcev (državni 
proračun, proračun občin, ZZZS in ZPIZ).  

Na dan 1. aprila 2016 imamo zaposlenih 53,84 delavcev (državni proračun, proračun 
občin, ZZZS in ZPIZ). Razlika je posledica sprememb v deležu kuharice in manjšega 
obsega podaljšanega bivanja. 

 

Kadrovski načrt je priloga k finančnemu načrtu. 

 

d) PROGRAM RAZVOJA ŠOLE ZA OBDOBJE OD LETA 2015 DO LETA 2018 

 

V letu 2010 smo pripravili Razvojni načrt Osnovne šole Šmihel. Za to pomembno nalogo 
smo imenovali projektno skupino v sestavi: Majda Jarnovič Glivar – vodja, ravnateljica mag. 
Irena Hlača, Justina Husu, Vlasta Močnik Gabrič in Breda Knafelc. Projektna skupina je letno 
spremljala realizacijo nalog razvojnega načrta in v juliju 2015 pripravila osnutek programa 
razvoja šole za obdobje leta 2015 do 2018. Program razvoja je svet šole sprejel 30. 9. 2015. 

 

V predlogu razvojnega načrta ostanejo naslednja področja: vzgojno delovanje, 
izobraževalni del, kadri, medsebojno sodelovanje z udeleženci v VIZ dejavnostih ter 
materialne in finančne možnosti. 

 

Dolgoročni cilji delovanja so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji. 
Najpomembnejši dolgoročni cilji so vezani na kvalitetno izvajanje pouka. Skozi 
medpredmetnost pri pouku in na dnevih dejavnosti bomo s sodobnimi oblikami motivacije 
in aktivnimi oblikami dela ter raziskovalno eksperimentalnim delom skušali doseči 
kakovostno in uporabno znanje. Izboljševali bomo pisno izražanje in zapis ter povzemanje 
in sporočanje bistva. Za medpredmetnost je nujno kakovostno strokovno povezovanje in 
sodelovanje, pa tudi skrb za dobre medsebojne odnose med zaposlenimi, učenci in starši. 
Ob razvijanju socialnih veščin bomo težili k ničelni toleranci do nasilja, prav tako pa tudi za 
vzgojo za varno uporabo družbenih omrežij. Z namenom uvajanja novosti smo načrtovali 
vključitev v projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Mednarodne izkušnje 
na temo Jaz in prijatelji sodelovanja s starši  bomo izmenjali v projektu Erasmus +.  

 

S humanitarnimi akcijami bomo pridobljena sredstva namenili učencem iz socialno šibkejših 
družin, obenem pa poskrbeli za promocijo šole.  

 

Pomembni so tudi primerni prostorski pogoji, kjer so cilji naslednji: sanacija strehe nad 
jedilnico, sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, 
zamenjava še preostalih neustreznih oken, ureditev fasade in zamenjava še ostalih oken na 
podružnici šole. Še vedno ostaja zelo nujna potreba po ureditvi obračališča in postajališča 
avtobusa in posledično tudi ureditev parkirišča.  
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e) PREDNOSTNE NALOGE IN CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

    

Kakovosten vzgojno-izobraževalni proces je stalna prednostna naloga.  

 

OŠ Šmihel je vzgojno-izobraževalni zavod. Centralna šola Šmihel vključuje tudi podružnično 
šolo Birčna vas. 

 

Vzgojno izobraževalno delo bomo izvajali v matični šoli Šmihel za vse učence od 1. do 9. 
razreda v stavbi Šmihel 2, za učence podružnične šole pa v podružnični šoli v Birčni vasi. 

Povezovale in združevale nas bodo dejavnosti za razvijanje socialnih veščin, kulture dialoga 
in sobivanja ter pridobivanje znanja. «Naj ne mine dan, da ne bi naredili česa dobrega zase, 
za družino, za  ožjo in širšo skupnost.« (dr. J. Gabrijelčič). 

 

Prizadevali si bomo, da bo šola varen in prijeten kraj, kjer bo vsakdo našel svoje  

mesto med več kot  400 učenci, da bodo učenci odkrili svoje sposobnosti in bo vsak 

začutil, da zmore in je pomemben.  

 

Ta izhodišča se bodo ob pouku prepletala tudi skozi dejavnosti nalog  »Rastoča 

knjiga«, »Branje za znanje in zabavo« ter šolskega projekta »Odgovorni Šmihci«. 

 

Sprotno delo vseh nas in dosledno izvajanje dogovorjenih nalog bosta prav gotovo 
pripomogla uresničiti zastavljene cilje. Prav tako bomo še naprej skrbeli za urejenost učnih 
pripomočkov, šolskih potrebščin, domačih nalog … Dejavnosti bomo čim bolj navezovali na 
življenjske situacije. To pa bo prispevalo k uspešnejšemu učenju in h kakovostnemu, 
uporabnemu ter trajnemu znanju. Ta cilj bomo skušali doseči skozi sodelovanje, 
dogovarjanje, timsko delo in strokovnost.  Zavedamo se, da se vsakdo izmed naših učencev 
lahko izkaže. Pri tem je zelo pomembno tudi sodelovanje s starši.  

 

Želimo si, da bi sodelovanje s starši temeljilo predvsem na zaupanju. Zanimanje za delo in 
napredek otroka je zelo pomembno, prav tako pohvala in spodbuda.   

 

Naš najpomembnejši cilj je izvajati kakovosten pouk z namenom dosegati uporabno in 
trajno znanje v povezavi z življenjskimi situacijami. K temu bodo usmerjene vse naše 
dejavnosti. Vodeno pa jih bomo izvajali tudi v prednostni nalogi s področja branja z 
naslovom »Branje za znanje in zabavo«.  Izhodišče za to prednostno nalogo je vezano na 
ugotovitve iz analiz dela. Večkrat smo že ugotovili, da učencem v veliki meri primanjkuje 
motivacije oz. vztrajnosti, da bi prebrali daljše besedilo in ga znali tudi primerno 
predstaviti. 

 

Naše delovanje bo usmerjeno v aktivnosti, ki bodo spodbujale učence, da bodo razvili trajni 
interes za branje, da bodo radi brali tudi v prostem času za razvedrilo in si z branjem 
bogatili življenje. Dejavnosti naj bi spodbujale branje tudi kot sredstvo za učenje in s tem 
željo po znanju, ki omogoča, da človek ostane radoveden vse življenje.  

 

Vloga staršev je zelo pomembna, saj je potrebno otroka poslušati, ga popravljati in mu 
pomagati oblikovati besedišče  tako, da otroku razložijo določene pojme, ki jih ne razume. 
Pri tem jim bo v pomoč tudi zgibanka z naslovom Otrok, branje, odrasli, ki jo je pripravilo 
Društvo Bralna značka Slovenije. Starši so jo prejeli na prvem roditeljskem sestanku. 
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Bralni kviz bo zabaven, poučen in aktualen. Preverjal bo razumevanje prebranega, razvijal 
kritično mišljenje in učence navajal na sporočanje bistva. Bralni kviz je daljše besedilo, ki mu 
sledijo različni tipi nalog in naloga za dodatni izziv – za več. 

 

Tiho branje se bo izvajalo na dnevih dejavnosti. Učitelji pripravijo daljše besedilo, ki se 
vsebinsko navezuje na dejavnost in lahko služi kot uvodna motivacija ali pa utrjevanje ob 
zaključku. Po branju sledi obravnava besedila (nove besede, razumevanje prebranega – 
ustno ali pisno, različni tipi nalog kot pri bralnem kvizu). Evalvacija po končanem dnevu 
dejavnosti vključuje tudi dejavnost s področja branja in se jo doda na obstoječi obrazec.  

 

Tiho branje  bomo izvajali tudi v povezavi s projektom Rastoča knjiga, ko bodo učenci na 
kulturnem dnevu brali pesem Toneta Pavčka z naslovom Rastoča knjiga, sledil bo pogovor 
o prebranem.  

Načrtovali in izvedli bomo skupne ure KIZ z učitelji razrednega oz. predmetnega pouka, kjer 
bomo osmislili in povezali vsebine obeh strokovnih področjih (npr. ZGO-KIZ, SLJ-KIZ, 
spoznavanje okolja-KIZ ...), učence bomo motivirali s skupinskim obiskom knjižnice in jih 
spodbujali in usmerjali, da sami pripravijo določeno gradivo za izvajanje pouka v razredu. 

 

Učencem, ki izkazujejo specifične učne težave oz. primanjkljaj na področju branja, bosta 
pomagali svetovalni delavki. 

 

Druge prednostne naloge v šolskem letu 2016/2017 bodo usmerjene v: 

 oblike in metode dela, 
 sporočanje bistva, 
 ocenjevanje znanja, 
 delo z učenci Romi, 
 sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu. 

 

Navedene prednostne naloge se navezujejo na osrednji pomembni nalogi »Branje za znanje 
in zabavo« in »Izboljšanje bralne pismenosti«. Večina dejavnosti  bo nadaljevanje nalog 
prejšnjih let z namenom, da bi učenci osvojili čim več v življenjskih situacijah uporabnega 
znanja, ki naj bi bilo trajno. 

 

Z uporabo v učence usmerjenih oblik in metod dela bomo razvijali sposobnosti vsakega 
posameznika ter sledili individualizaciji in diferenciaciji. Učence bomo učili sporočati bistvo. 
Sposobnosti nadarjenih učencev bomo razvijali tudi z nalogami višjih taksonomskih 
stopenj, ki jih je potrebno vključevati v posredovanje nov snovi, kakor tudi v ustno 
preverjanje in ocenjevanje znanja. Področja dejavnosti, kjer imamo v učiteljskem zboru 
pozitivne izkušnje, bomo dopolnjevali s primeri dobrih praks v okviru dejavnosti Mreže 2 »Z 
mreženjem krepimo sodelovanje«. Oblikam in metodam dela se bomo posvetili tudi znotraj 
šolskega projekta »Odgovorni Šmihci«. 

 

Uporabno in trajnejše znanje bomo dosegli tudi z drugače načrtovanimi in izvedenimi 
dnevi medpredmetnega povezovanja. S cilji posameznih predmetov, ki bodo vključeni na 
dan medpredmetnega povezovanja, želimo doseči, da bi učenci že osvojeno znanje pri 
posameznih predmetih dopolnjevali v celoto. Prepletale se bodo različne dejavnosti, na 
posameznem dnevu pa bo prevladovala določena dejavnost. Dnevi dejavnosti so priložnost 
za uporabo aktivnih oblik in metod dela, razvijanje kritičnega mišljenja, hkrati pa 
omogočajo, da vsakdo izmed učencev razvija svoje močno področje. Izkušnje 
medpredmetnega povezovanja na dnevih dejavnosti bomo uporabili tudi pri 
medpredmetnosti pri pouku.  
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Po konceptu dela z nadarjenimi bomo evidentirali in identificirali nadarjene učence v 4. 
razredu, pripravili individualizirane programe dela ter razvijali sposobnosti in spretnosti 
nadarjenih učencev. Delovali bomo v skladu z nalogami Razvojnega načrta OŠ Šmihel za 
obdobje od septembra 2015 do septembra 2018. Med letom bomo izvajali delavnice, se 
vključevali v razne natečaje, tekmovanja in raziskovalne naloge ter razvijali dejavnosti 
prostovoljstva. Sposobnosti nadarjenih učencev bomo razvijali tudi skozi diferenciacijo, 
delo pri dodatnem pouku in tudi skozi skupinsko delo iz ur DNU-ja. Učence 8. in 9. razreda 
bomo usmerili v Akademijo znanja, ki bo na Gimnaziji Novo mesto potekala decembra 
2016. Tridnevne delavnice na temo Obnovljivi viri energije bomo izvajali od 21. aprila do 
23. aprila 2017 v CŠOD Lipa. V okviru projekta Rastoča knjiga bodo nadarjeni učenci pod 
mentorstvom svetovalnih delavk izvajali delavnice na temo vrednot. 

 

Za učence, ki imajo po odločbi o usmeritvi pravico do dodatne strokovne pomoči, bomo 
delo izvajali v skladu z individualiziranim programom (priprava individualiziranih 
programov, sprotno spremljanje, evalvacija ob ocenjevalnem obdobju in končna evalvacija 
z usmeritvami). Spremljanje bo namenjeno izvajanju svetovanja. Tudi učencem, ki rabijo 
dodatno pomoč na posameznih področjih učenja, bomo namenili ure iz fonda individualne 
in skupinske pomoči učencem in izvajali vse oblike pomoči, ki jih vsebuje Koncept učne 
pomoči. 

 

Pri učencih Romih želimo doseči čim boljšo učno uspešnost. Ta je v precejšnji meri odvisna 
od obiska pouka. Učno uspešnost bomo izboljšali z dobrim medsebojnim sodelovanjem 
učečih učiteljev in razrednikov z romskimi pomočnicami in ob pomoči šolskih svetovalnih 
delavk. Dopolnjevali in izmenjavali bomo vedenja o posebnostih romske kulture ter 
priprave in uporabe individualiziranih programov. Posluževali pa se bomo tudi raznovrstnih 
načinov za uspešnejše sodelovanje s starši (osebni pogovor učitelja, razrednika, romskih 
pomočnic in svetovalnih delavk s starši, obiski razrednika na učenčevem domu, telefonski 
klici …). 

 

V okviru naravoslovnih dejavnosti in razrednikovih ur bo del vsebin namenjen dejavnostim 
na področju ekologije – Eko šola in zdrave šole, v kar bomo vključili tudi preventivno 
delovanje pri preprečevanju zasvojenosti in za koristno preživljanje prostega časa. Vključili 
se bomo v projekt O2 za vsakogar, Neodvisen.si ter Odgovorno ravnanje z odpadki. 

 

V okviru dejavnosti Mreže 2 se bomo posvetili sodelovanju, ki ga povezujemo z odnosi oz. 
z njihovo kakovostjo in trajnostjo. Iskali bomo odgovore na to, kakšno sodelovanje najbolj 
prispeva k dosežkom otrok, koliko naj ga bo, kdo naj sodeluje in pri čem. Osredotočili se 
bomo na izgradnjo zaupanja med sodelujočimi. 

 

Navedene prednostne naloge in druge načrtovane aktivnosti bomo uspešneje uresničili ob 
dobrem sodelovanju s starši. Razvijali in nadgrajevali bomo dejavnosti, ki smo jih  ob 
izmenjavi primerov dobrih praks izboljšali v okviru  dejavnosti Mreže 2. Izkušnje 
sodelovanja s starši bomo izmenjavali v mednarodnem  projektu Erasmus +. 

 

Hospitacije - ravnateljičino spremljanje pouka in medsebojne hospitacije bodo usmerjene  
na prednostne naloge: 

 oblike in metode dela, 
 sporočanje bistva, 
 ocenjevanje znanja, 
 delo z učenci Romi. 
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Poleg ustaljenih oblik spremljanja (prisostvovanje pri posamezni uri) bomo izvajali tudi 
celodnevno spremljanje pouka v posameznih oddelkih in pri medpredmetnosti pri pouku, 
kjer naj bi prisostvovali tudi vodje aktivov. Nadaljevali bomo z medsebojnimi in delno 
napovedanimi hospitacijami.  

 

e) URESNIČEVANJE VODENIH IN INTERNIH PROJEKTOV 

 

V letošnjem šolskem letu se bomo pridružili vseslovenskemu projektu »Rastoča knjiga«, 
katerega idejni oče je dr. Janez Gabrijelčič, naš nekdanji učenec. Vodilo projekta pravi: 
»Rastoča knjiga je več kot knjiga … je akcija za razvoj slovenske družbe na njeni poti k 
odličnosti.« Dr. Gabrijelčič poudarja, da je potrebno poznati našo zgodovino in jo ceniti, da 
gre za celovitost projekta, ki naj teži k odličnosti, s katero preidemo v nadpovprečje. To pa 
je mogoče, če delamo z žarom, ljubeznijo (da se tako bogatimo na osebnem, skupinskem, 
šolskem in državnem nivoju) in smo povezani drug z drugim. S tem ko se bo posameznik 
začel spreminjati, se bo tudi svet začel spreminjati na bolje, kar je glavno vodilo projekta. 
»Naj ne mine dan, da ne bi naredili česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo 
skupnost.« 

 

Projektni tim, ki ga sestavljajo Marjetka Dragman, Mojca Klobučar, Marjanca Šoško, je 
oblikoval naslednje cilje projekta: 

 Učenci uzavestijo pomen vrednot za osebno rast in skozi življenje le-teh bogatijo 
življenje celotne skupnosti. 

 Spoznavajo pomembne ustvarjalce, ki puščajo pomembno sled v našem šolskem 
okolišu. 

 Doživljajo knjigo kot pomemben simbol znanja in odličnosti. 
 

Projekt bomo udejanjili skozi naslednje dejavnosti: 

 Predstavitev projekta strokovnim delavcem in učencem. 
 Kulturni dan na temo Rastoče knjige. 
 Raziskava o lokalnih ustvarjalcih. 
 Slovesna prireditev s predstavniki Državnega sveta (14. oktober 2016). 
 Razredni panoji s predstavitvijo projekta. 
 Kip rastoče deklice v šolski avli. 
 Spletni zavihek Rastoča knjiga. 
 Izdaja knjige. 

 

 



  

19 

  

»Odgovorni Šmihci« 

Projektni tim v sestavi Mojca Šumlaj, Vlasta Močnik Gabrič in Mateja Hribar je določil 
naslednji glavni cilj projekta: Razvijati odgovornost pri opravljanju šolskega in domačega 
šolskega dela ter pridobivanju uporabnega znanja. 

 

Dejavnosti skozi šolsko leto: 

 september, oktober, november 2016: osvežiti pravila obnašanja v šoli, se o njih 
pogovoriti in izobesiti napise na vidna mesta v šoli, 

 december 2016, januar, februar 2017: učenec si izbere dejavnost šolskega dela, 
v kateri se bo trudili izboljšati (redno opravljanje domačih nalog, odgovorno 
opravljanje nalog reditelja, desetminutno branje). Učenci v oddelku izdelajo 
stenčas. 
 

Program Življenja v naravi bomo z učenci 4. razreda izvajali od 14. 11. do 18. 11. 2016 v 
domu CŠOD Jurček v Kočevju.  

 

Učenci 7. razreda pa bodo v času od 8. 5. 2017 do 12. 5. 2017 v Domu CŠOD Radenci. 

 

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Šolski okoliš matične osnovne šole je določen v ustanovitvenem aktu  in obsega naslednja 
območja: 

Aškerčeva ulica, Bajčeva ulica, Boričevo, Finžgarjeva ulica, Knezova ulica od št. 1 do št. 79, 
Kochova ulica, Košenice, Krajčeva ulica, Krallova ulica, K Roku, Nahtigalova ulica, Ob Težki 
vodi, Pot v gaj, Regrča vas, Smrečnikova ulica – št. 40 in od št. 45 dalje, Škrabčeva ulica, 
Škrjanče pri Novem mestu, Šmihel, Šukljetova ulica, Ulica na Hribu, Vidmarjeva ulica, 
Vorančeva ulica.  

Šolski okoliš podružnice Birčna vas: 

Birčna vas, Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Jama, Laze, Mali Podljuben, Rajnovšče, 
Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Travni dol, Uršna sela, Veliki Podljuben, Gorenje 
Mraševo in Petane. 

OŠ ŠMIHEL

Škrjanče

Ruperč vrh

Stranska vas Rajnovšče

Rakovnik

Dolenje 

 Lakovnice
Gorenje

 Lakovnice

Jama

Boričevo

Mali Podljuben

Petane

Veliki Podljuben

Birčna vas

Uršna sela
Laze

Pordužnica 

BIRČNA VAS

ŠMIHEL

REGERČA VAS
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ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH IN ODDELKIH – RAZREDNIKI 

 

MATIČNA ŠOLA 

UČENCI IN RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017  

 

 

 

 ŠT. RAZRED RAZREDNIK / 
RAZREDNIČARKA 

ŠT. UČENCEV DEČKI  DEKLICE 

1. 1. a Vera Rauh Žagar 20 12 8 

2. 1. b Vika Kek 21 13 8 

   41 25 16 

3. 2. a Vlasta Močnik Gabrič 18 9 9 

4. 2. b Antonija Blatnik 19 9 10 

   37 18 19 

5. 3. a Zlatka Galič 14 9 5 

6. 3. b Klavdija Hrastar 14 10 4 

   29 20 9 

7. 4. a Majda Jarnovič Glivar 16 5 11 

8. 4. b Mihaela Gerjovič 15 7 8 

   31 12 19 

9. 5. a Lidija Špelič 15 9 6 

10. 5. b Boštjan Hribar 16 7 9 

11. 5. c Marija Štangelj 15 7 8 

   46 23 23 

12. 6. a Andrej Prah 18 9 9 

13. 6. b Erika Starina 18 11 7 

   36 20 16 

14. 7. a Andrej Lenartič 16 6 10 

15. 7. b Karmen Jenič 16 7 9 

   32 13 19 

16. 8. a Katja Kapele 22 10 12 

17. 8. b Mojca Klobučar 22 10 12 

   44 20 24 

18. 9. a Milena Košak 22 13 9 

19. 9. b Justina Husu 22 12 10 

   44 25 19 

 SKUPAJ  339 175 164 

  SKUPAJ 1.–3. 106 62 44 

  SKUPAJ 4.–6. 113 55 58 

  SKUPAJ 7.–9. 120 58 62 
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PODRUŽNICA Birčna vas 

 

 

VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

ZAGOTOVLJENI IN RAZŠIRJENI PROGRAM 

 

Šolski koledar 

S poukom smo pričeli v četrtek, 1. septembra 2016. Zadnji dan pouka za učence  devetega 
razreda bo v četrtek, 15. junija 2017, za vse ostale učence pa se bo pouk končal v petek, 
23. junija 2017. Obseg dejavnosti je 191 šolskih dni. 

 

 

OCENJEVALNO OBDOBJE 

 

OCENJEVALNE KONFERENCE 

 

1. 

01. 

31. 

september 2016 do 

 januar 2017 

30. januar 
2017 

31. januar 
2017 

1. do 4. razred  

5. do 9. razred 

 

2. 

1. 

15. 

1. 

23. 

februar 2017 do 

junij 2017 za učence 9. r. 

februar 2017 do 

junij 2017 za učence od 1. do 8. 
razreda 

 

12. junij 2017 

 

19. junij 2017 

20. junij 2017 

 

9. razred 

 

1. do 4. razred 

5. do 8. razred 

 
Popravni in predmetni izpiti 

Popravne in predmetne izpite bo možno opravljati v času od 16. 06. 2017 do 29. 06. 2017 
(učenci 9. razreda) in od 26. 06. 2017 do  07. 07. 2017 (učenci od 1. do 8. razreda).  

 

V avgustu bo možnost opravljanja izpitov od 18. 08. 2017 do 31. 08. 2017 (učenci od 1. do 
9. razreda). 

 

Po Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole se izpiti opravljajo v desetih delovnih 
dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta. 

 ŠT. RAZRED RAZREDNIK / 
RAZREDNIČARKA 

ŠT. UČENCEV DEČKI  DEKLICE 

1. 1. r Andreja Krnc  16 12 4 

2. 2. r Marjanca Šoško 16 8 8 

3. 3. r Barbara Vidic 18 10 8 

4. 4. r Mateja Hribar 12 7 5 

5. 5. r Tatjana Badovinac 12 8 4 

 SKUPAJ  74 45 29 

  SKUPAJ ŠMIHEL  

IN BV 

414 222 192 
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Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 

 

Slovenščina za  6. in  9. razred   četrtek,    4. maj 2017 

Matematika za  6. in  9. razred ponedeljek,    8. maj 2017 

Šport za               9. razred sreda,  10. maj 2017 

Angleščina za              6. razred sreda,  10. maj 2017  

 
Razporeditev pouka in počitnic, pomembnejši roki 

 

1. september  
1.sseptember

september 

četrtek ZAČETEK POUKA 

 31. oktober ponedeljek JESENSKE POČITNICE 

 4. november petek JESENSKE POČITNICE 

31. oktober    ponedeljek praznik  DAN REFORMACIJE 

1. november  torek praznik - DAN SPOMINA NA MRTVE 

23. december petek POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

25. december nedelja praznik - BOŽIČ 

26. december ponedeljek praznik – DAN SAMOST. IN ENOTNOSTI 

25. 12. - 1. 1. dec.        ned. – ned. NOVOLETNE POČITNICE 

  1. januar               nedelja praznik – NOVO LETO 

31. januar torek ZAKLJUČEK 1. OC. OBDOBJA 

7. februar torek POUK IN PROSLAVA PRED KULT. PRAZ. 

  8. februar sreda praznik – PREŠERNOV DAN 

10. in 11.  feb.            petek, sobota INFORMATIVNA DNEVA V SŠ 

20. - 24.  feb.            pon. - petek ZIMSKE POČITNICE 

17. april ponedeljek praznik – VEL. PONEDELJEK 

27. april četrtek praznik – DAN UPORA PROTI OK. 

27. 4. in 2. 5. četrtek in torek PRVOMAJSKE POČITNICE 

  1. in 2. maj                  ponedeljek in torek praznik – PRAZNIK DELA 

15. junij četrtek zaključek pouka za učence 9. r 

23. junij petek zaključek pouka za učence od    1. do 8. r 

 23. junij petek POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM 
DRŽAVNOSTI 

25. junij nedelja praznik – DAN DRŽAVNOSTI 
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TEKMOVANJA V ZNANJU   

 

Učenci se bodo lahko vključili v naslednja tekmovanja: 

 

Datum Področje Mentor 

četrtek, 29. 9. Logika - šolsko Prah 
četrtek, 6. 10. Razvedrilna matematika - šolsko Galič 
petek, 14. 10. Tekmovanje v znanju o sladkorni 

bolezni - šolsko 
Hudelja 

ponedeljek,  17. 10. Tekmovanje iz angleščine za 8. r. 
šolsko 

Kapele 
sreda, 19. 10. Tekmovanje iz znanja 

biologiješolsko 
Hudelja 

sobota, 22. 10. Logika - državno Prah 
ponedeljek–petek,  

7.–11. 11. 
Bober – šolsko, 2.–9. r Slapničar, Hribar, 

Badovinac – BV 

petek,    11. 11. Matemček – šolsko 1.–9. r. 
 

Kek  
Badovinac – BV 

četrtek, 17. 11. Angleščina, 9. r – šolsko Šumlaj 
sobota, 19. 11. Tekmovanje v znanju o sladkorni 

bolezni - državno 
Hudelja 

četrtek, 19. 11. Angleščina, 8. r – državno Šumlaj 
torek, 24. 11. Nemščina, 9. r – šolsko Kapele 

sobota, 26. 11. Razvedrilna matematika – državno Galič 
sobota, 26. 11. Matemček – državno Kek, Badovinac - BV 

četrtek, 1. 12. Zgodovina – šolsko Lenartič 
petek, 2. 12. Biologija – državno Hudelja 

četrtek, 8. 12. Astronomija – šolsko Košak 
petek, 9. 12. Slovenščina – šolsko Jenič 

sobota, 14.  1. Astronomija – državno Košak 
sobota, 14. 1. Bober – državno, 6.–9. r Slapničar 

ponedeljek, 16. 1. Kemija – šolsko Hudelja 

torek, 17. 1. Geografija – šolsko Lenartič 
sreda, 18. 1. Angleščina 9. r – regijsko Šumlaj 
sreda, 25. 1. Slovenščina – regijsko Jenič 
sreda, 1. 2. Zgodovina – šolsko Lenartič 

četrtek, 9. 2. Kresnička Galič, Badovinac - BV 
 petek, 10. 2. Fizika – šolsko Košak 

sreda, 8. 3. Vesela šola - šolsko Dragman, Jenič 
četrtek, 9. 3. Geografija – regijsko Lenartič 

sobota, 11. 3. Slovenščina – državno Jenič 
torek, 14.3. Nemščina - državno Kapele 

četrtek, 16. 3. Matematika – šolsko Košak 
petek, 17. 3. Fizika – področno Košak 

sobota, 18. 3. Zgodovina – državno Lenartič 
torek, 21. 3. Angleščina 9. r – državno Šumlaj 
sobota, 1. 4. Kemija - državno Hudelja 
petek, 7. 4. Geografija – državno Lenartič 

sobota, 8. 4. Fizika – državno Košak 
sreda, 12. 4. Vesela šola - državno Jenič 

sobota, 22. 4. Matematika – državno Košak 
petek, 5. 5. Logična pošast - šolsko, 1.–9. r Kek, Badovinac - BV 

sobota, 6. 5. Kemija - državno Hudelja 
sobota, 22. 5. Logična pošast – drž., 1.–9. r Kek, Badovinac - BV 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 

ATLETIKA 

EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE 

Področno prvenstvo, torek, 20. 9. 2016, ob 13.30 na stadionu Portoval v Novem mestu. 

Finale državnega prvenstva, sreda, 5. 10. 2016 v Velenju. 

 

POSAMIČNO ATLETSKO PRVENSTVO (MLAJŠI IN STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE) 

Občinsko prvenstvo,  maj 2017, na stadionu Portoval. 

Področno prvenstvo, maj 2017, na stadionu Portoval. 

Državno prvenstvo, sreda, 7. 6. 2017. 

 

KROS 

Občinsko prvenstvo v jesenskem krosu, torek, 29. 9. 2016, ob 12.00 na K. Š. Bajnof. 

Občinsko prvenstvo v pomladanskem krosu, torek, 11. 4. 2017, ob 12.00 na K. Š. Bajnof. 

Šolski ekipni kros, četrtek, 20. april 2017 v Mariboru. 

 

DVORANSKO ATLETSKO PRVENSTVO 

Mlajši in starejši dečki in deklice 

Občinsko prvenstvo, sobota 7. ali 14. 1. 2017, ob 8.30 v ŠD Marof. 

 

Najmlajši dečki in deklice 

Občinsko prvenstvo… 

 

ŠPORTNA GIMNASTIKA 

Dečki in deklice 

Območna tekmovanja morajo biti končana do 10. aprila 2017. 

Polfinalna tekmovanja morajo biti končana do konca aprila 2017. 

Finalno tekmovanje bo v mesecu maju 2017. 

 

ROKOMET 

Starejši dečki 

Občinsko prvenstvo torek, 15. 11. 2016, ob 12.00 v OŠ Stopiče. 

Področno prvenstvo četrtek, 8. 12. 2016, ob 10.00 v ŠD Trebnje. 

Četrtfinalna tekmovanja: do 10. februarja 2017. 

Polfinalna tekmovanja: do 10. marca 2017. 

Finalno tekmovanje:  6. aprila 2017. 

 

Starejše deklice 

Občinsko prvenstvo sreda, 23. 11. 2016, ob 12.00 v OŠ Stopiče. 

Področno prvenstvo četrtek, 15. 12. 2016, ob 10.00 v ŠD Šentjernej. 
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Četrtfinalna tekmovanja: do 10. februarja 2017. 

Polfinalna tekmovanja: do 10. marca 2017. 

Finalno tekmovanje:  7. aprila 2017. 

Mlajši dečki 

Občinsko prvenstvo, sobota, 4. 3. 2017, ob 8.30 v OŠ Stopiče ali ŠD Marof. 

Področno prvenstvo, sreda, 5. 4. 2017, ob 10.00 v ŠD Trebnje. 

 
Mlajše deklice 

Občinsko prvenstvo, sobota, 11. 3. 2017, ob 8.30 v OŠ Stopiče ali ŠD Marof. 

Področno prvenstvo, četrtek, 30. 3. 2017, ob 10.00 v ŠD Šentjernej. 

 

BADMINTON 

Dečki in deklice  - posamično 

Področno prvenstvo sreda, 9. 11. 2016 ob 10.00 v OŠ Mirna. 

Finalno tekmovanje 7. marec 2017. 

 

Ekipno  

Občinsko prvenstvo ponedeljek, 5. 12. 2016 ob 11.00 v OŠ Drska. 

Področno prvenstvo, torek, 31. 1. 2017 v OŠ Mirna. 

Finalno tekmovanje 11. april 2017. 

 
STRELJANJE 

Dečki in deklice  - posamično in ekipno 

Občinsko prvenstvo torek, 13. 12. 2016 na strelišču na Jerebovi 

 
MALI NOGOMET  

Starejši dečki 

Občinsko prvenstvo sobota, 12. 11. 2016, ob 8.30 v ŠD Marof.  

Področno prvenstvo, četrtek, 1. 12. 2016, ob 8.30 v ŠD Loka Črnomelj. 

Četrtfinalna tekmovanja: do 15. februarja 2017. 

Polfinalna tekmovanja: do 15. marca 2017. 

Finale: začetek maja 2017. 

 

Starejše deklice 

Občinsko prvenstvo sobota, 22. 10. 2016 ob 8.30 v ŠD Marof. 

Področno prvenstvo torek, 29. 11. 2016, ob 10. 00 v ŠD Šentjernej. 

Polfinalna tekmovanja: do 15. marca 2017. 

Finale: začetek maja 2017. 

 

Mlajši dečki 

Občinsko prvenstvo sobota, 21. 1. 2017, ob 8.30 v ŠD Marof ali ŠD Stopiče. 

Področno prvenstvo, torek, 28. 2. 2017, v ŠD Loka Črnomelj. 
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Mlajše deklice 

Občinsko prvenstvo sobota, 28. 1. 2017, ob 8.30 v ŠD Marof ali ŠD Stopiče. 

Področno prvenstvo torek, 4. 4. 2017  v ŠD Šentjernej. 

 

 

ŠAH 

Posamično 

Občinsko prvenstvo 2005 in ml., 2002 in ml., četrtek, 1. 12. 2016 ob_________________. 

Področno prvenstvo 2005 in ml., 2002  in ml.,  sobota, 17. 12. 2016 ob 9.00 na OŠ Toneta 
Pavčka v Mirni Peči.  
Področno prvenstvo 2008 in mlajši, torek, 25. 4. 2017 ob _____________________. 

 

Ekipno  

Občinsko ekipno prvenstvo, mlajši in starejši, torek, 24. 1. 2017 ob 15.00_____________. 

Področno ekipno prvenstvo, mlajši in starejši,  

torek, 14. 2. 2017 ob 15.00________________. 

 
VELESLALOM 

Področna tekmovanja morajo biti končana do 20. februarja 2017. 

Finalno tekmovanje 9. marec 2017. 

 
NAMIZNI TENIS 

Ekipno in posamično 

Občinsko in področno prvenstvo, torek, 7. 2. 2017  v OŠ Stopiče. 

Četrtfinalna tekmovanja: do sredine marca 2017.  

Polfinalna tekmovanja: do sredine aprila 2017. 

Finalno tekmovanje: do sredine maja 2017. 

 

KOŠARKA  

Starejši dečki 

Polfinale občinskega prvenstva (I. skupina) torek, 18. 10. 2016 ob 11.00 v OŠ _______. 

Polfinale občinskega prvenstva (II. skupina) torek, 18. 10. 2016 ob 13.15 v OŠ _______. 

Finale občinskega prvenstva, sreda, 26. 11. 2016 ob 12.00 v OŠ ________________. 

 
Področno prvenstvo, sobota, 26. 11. 2016 v ŠD Marof v Novem mestu. 

Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinale: do 20. januarja 2017. 

Drugi krog državnega tekmovanja – polfinale: do 10. februarja 2017. 

Tretji krog državnega tekmovanja – izločilne tekme: do 3. marca 2017. 

Četrti krog državnega tekmovanja – finale:  do 31. marca 2017. 

 

Starejše deklice 

Občinsko prvenstvo, četrtek, 17. 11. 2016 ob 12.00 v OŠ______________. 
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Področno prvenstvo, sobota, 10. 12. 2016 v ŠD Marof v Novem mestu ali 21. 12. 2016 v OŠ 
___________________________. 
Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinale: do 20. januarja 2017. 

Drugi krog državnega tekmovanja – polfinale: do 10. februarja 2017. 

Tretji krog državnega tekmovanja – izločilne tekme: do 3. marca 2017. 

Četrti krog državnega tekmovanja – finale:  do 31. marca 2017. 

 

Mlajši dečki 

Polfinale občinskega prvenstva (I. skupina) torek, 17. 1. 2017 v OŠ _______________. 

Polfinale občinskega prvenstva (II. skupina) torek, 17. 1. 2017 v OŠ _______________. 

Finale občinskega prvenstva, četrtek, 26. 1. 2017 v OŠ _______________. 

Področno prvenstvo, sobota, 4. 2. 2017, ali 11. 2. 2017 v ŠD Marof v Novem mestu. 

Četrtfinalna tekmovanja: do 31. marca 2017. 

Polfinalna tekmovanja: do 21. aprila 2017. 

Tretji krog državnega tekmovanja – finale divizij: do 12. maja 2017. 

Finale: do 26. maja 2017. 

 

Mlajše deklice 

Občinsko prvenstvo, četrtek, 9. 2. 2017, v OŠ______________. 

Področno prvenstvo, četrtek, 2. 3. 2017, v Vavti vasi. 

Državna tekmovanja (glej mlajši dečki). 

 
ODBOJKA 

Starejši dečki 

Občinsko prvenstvo, ponedeljek, 28. 11. 2016 ob 11.00 v OŠ Grm. 

Področno prvenstvo, četrtek, 5. 1. 2017, ob 10.00 v ŠD Mokronog.  

Četrtfinalna tekmovanja: do 10. februarja 2017. 

Polfinalna tekmovanja: do 17. marca 2017. 

Finale: drugi teden v aprilu 2017. 

 

Starejše deklice 

Občinsko prvenstvo sreda, 7. 12. 2016 ob 11.00 v OŠ Grm. 

Področno prvenstvo, torek, 10. 1. 2017  v OŠ Metlika. 

Četrtfinalna tekmovanja: do 10. februarja 2017. 

Polfinalna tekmovanja: do 17. marca 2017. 

Finale: drugi teden v aprilu 2017. 

 

Mlajši dečki (mala odbojka) 

Občinsko prvenstvo, četrtek, 16. 3. 2017 ob 12.00 v OŠ Grm. 

Področno prvenstvo, sreda, 22. 3. 2017  v OŠ Žužemberk.  

 

Mlajše deklice (mala odbojka) 

Občinsko prvenstvo, torek, 7. 3. 2017 ob 12.00 v OŠ Grm. 

Področno prvenstvo, torek, 28. 3. 2017  v OŠ Žužemberk.  
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ODBOJKA NA PESKU 

Učenci in učenke 

Občinsko prvenstvo, sreda, 24. 5. 2017 Loka Novo mesto (za šol. leto 2017/18). 

Področno prvenstvo, četrtek, 1. 6. 2017  – za šol. leto 2016/17).  

(Novo mesto ali Mokronog) 

Regijsko prvenstvo, (polfinale državnega) sreda, 8. 9. 2016 v športnem parku Loka. 

Državno prvenstvo, zadnji teden v septembru. 
 

 

OBSEG VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA – ZAGOTOVLJENI PROGRAM 
 

V  vseh oddelkih  bomo v celoti uresničevali obvezni predmetnik. 
 

Izvajanje pouka v manjših učnih skupinah  

 

Z 31. 8. 2012 je prenehal veljati Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli 
(Uradni list RS, št. 63/06). Zakon o osnovni šoli določa, da šole lahko organizirajo pouk v 
manjših učnih skupinah in so pri tem avtonomne.  

Učitelji, ki izvajajo pouk slovenščine, matematike in angleščine, so oblikovali manjše učne 
skupine pri vseh treh predmetih v 7., 8. in 9. razredu.  

 
Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2016/2017 

Predmet Oznaka Razred Št. sk. Učitelj 

Elektrotehnika ETH 9. 1 Andrej Prah 

Likovno snovanje I LS 1 7. 1 Anica Klobučar  

Likovno snovanje II LS 2 8. 1 Anica Klobučar  

Likovno snovanje III LS 3 9. 1 Anica Klobučar  

Računalniška omrežja ROM 8. 1 Vesna Slapničar 

Multimedija MME 9.  1 Vesna Slapničar 

Urejanje besedil UBE 7. 1 Boštjan Hribar 

Nemščina I  NI 1 7. 1 Katja Kapele 

Nemščina II NI 2 8. 1 Katja Kapele 

Nemščina III NI 3 9. 1 Katja Kapele 

Načini prehranjevanja NPH 7., 8. 1 Jana Beronja 

Obdelava gradiv – LES OGL 7., 8.,9. 1 Stanislav Papež 

Obdelava gradiv - US OGUM 7., 8.,9. 1 Stanislav Papež 

Šport za sprostitev ŠSP 7., 9. 1 Damjana Burgar 

 

 
 

Neobvezni izbirni predmeti  v šolskem letu 2016/2017  

Predmet Oznaka Razred Št. sk. Učitelj 

Angleščina N1_A 1. a 1 Mojca Pirc 

Angleščina N1_A 1. b 1 Mojca Pirc 
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Angleščina N1_A 1. a/p 1 Mojca Pirc 

Drugi jezik-nemščina N2_N 4. - 6. 1 Katja Kapele 

Šport 

 

NOGOMET, NIP – šport 
4. r BV NOGOMET, NIP 
– šport 4. r BV 

ŠPO 4. – 6.  1 Damjana Burgar 

 

 
Šport 

 

NOGOMET, NIP – šport 
4. r BV NOGOMET, NIP 
– šport 4. r BV 

ŠPO 4. – 6.  1 Gorazd Canič 

 

 
Tehnika NTE 4. – 6.  1 Mihaela Gerjovič 

Tehnika 

 

NTE 4. – 6.  1 Anica Klobučar 

 

Neobvezni izbirni predmeti na podružnici. 

 

Predmet Oznaka Razred Št. sk. Učitelj 

Angleščina  N1_A 1. a 1 Mojca Pirc 

Tehnika NTE 4. , 5. p 1 T. Badovinac 

Šport ŠPO 4., 5.  p 1 Gorazd Canič 

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

V skladu s konceptom dela z nadarjenimi bomo v oktobru 2016 izvedli fazo evidentiranja 
za učence 4. razreda in morebitne dodatne nadarjene učence od 5. do 9. razreda, v juniju 
2017 pa za učence 3. razreda. Evidentirani učenci bodo opravili psihološki test, istočasno 
pa bodo učitelji izpolnili ocenjevalne lestvice. Z rezultati bomo učence in njihove starše 
seznanili do konca decembra 2016. Za prepoznavne nadarjene učene pa v nadaljevanju 
pripravili individualizirane programe. 

Delovali bomo v skladu z nalogami Razvojnega načrta OŠ Šmihel za obdobje od septembra 
2015 do septembra 2018. Med letom bomo izvajali delavnice, se vključevali v razne 
natečaje, tekmovanja in raziskovalne naloge ter razvijali dejavnosti prostovoljstva. 
Sposobnosti nadarjenih učencev bomo razvijali tudi skozi diferenciacijo, delo pri dodatnem 
pouku in tudi skozi skupinsko delo iz ur DNU-ja. Učence 8. in 9. razreda bomo usmerili v 
Akademijo znanja, ki bo na Gimnaziji Novo mesto potekala decembra 2016. Tridnevne 
delavnice na temo Obnovljivi viri energije bomo izvajali od 21. aprila 2017 do 23. aprila 
2017 v CŠOD Lipa. V okviru projekta Rastoča knjiga bodo nadarjeni učenci pod 
mentorstvom svetovalnih delavk izvajali delavnice na temo vrednot. 

Nadarjenim učencem bodo namenjene tudi delavnice znotraj pomembnih nalog šole na 
vseh področjih nadarjenosti. 

Koordinatorica dejavnosti dela z nadarjenimi učenci bo pedagoginja Breda Knafelc. Nosilec 
dejavnosti za drugo triletje je Boštjan Hribar. V tretjem triletju pa so naslednji nosilci: za 
področje družboslovja Justina Husu, za področje naravoslovja Milena Košak in za športno 
področje Damjana Burgar. 

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 
standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter 
z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na 
tekmovanja, omogoča  doseganje višjih učnih ciljev. Poteka pred ali po pouku v skladu z 
urnikom, dogovorjenim v septembru.  
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V zvezi s spremembami zakonodaje se pouk, razen jutranjega varstva, ne sme pričeti pred 
7.30. Zaradi dosedanjih pozitivnih izkušenj z izvajanjem dopolnilnega pouka v jutranjem 
času, ga bomo v čim večjem obsegu skušali izvajati v času od 7.30 do 8.15. 

Upoštevali bomo predmetnik in predpisano število ur. Normativ za oblikovanje fonda ur 
dopolnilnega in dodatnega pouka je 1 ura tedensko na oddelek. Tedenski fond ur za vse 
oddelke je 24 ur. 

 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč 
učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo 
temeljne učne cilje. Poteka pred ali po pouku v skladu z urnikom, objavljenim v septembru. 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ  

Individualno in skupinsko pomoč bodo izvajali posamezni učitelji. Nudena bo učencem z 
učnimi težavami. Z nadarjenimi učenci bomo poglabljali znanje in jih pripravljali na razna 
tekmovanja v znanju. Delo bo potekalo v dopoldanskem času. 

 

Dopolnilni pouk: ( smernice ) 

 Potrebno je vključevati učence, ki zaradi različnih ovir ne dosegajo zadovoljivih 
učnih uspehov, ne obvladajo potrebnih tehnik učenja in potrebujejo posebno 
individualno pomoč. 

 Izbira učencev temelji na podrobni analizi vzrokov slabše uspešnosti učenca. 
 Praviloma vodi dopolnilni pouk učitelj, ki predmet poučuje. 
 Učenci pod vodstvom učitelja predelajo predvsem temeljne učne vsebine v 

bistvenih značilnostih glede na pomanjkljivosti znanja. 
 Učenec obiskuje dopolnilni pouk tako dolgo, dokler ne odpravi vrzeli v znanju 

oziroma ne osvoji ustreznih tehnik učenja. 
 Razrednik z vključitvijo učenca in vzroki zanjo seznani starše učenca. 
 Obiskovanje dopolnilnega pouka je obvezno (koncept pomoči učenca z učnimi 

težavami), če učenca  predlaga za vključitev učitelj, ki predmet poučuje, na 
osnovi analize vzrokov slabše uspešnosti učenca. 

 Šola organizira dopolnilni pouk v juniju in avgustu za učence 7., 8. in 9. razreda, 
ki imajo popravne izpite. 

 Na osnovi ugotovljenih potreb in programa je mogoče organizirati tudi časovno 
drugačne oblike dopolnilnega pouka. 

 Dopolnilni pouk je vključen v redni tedenski urnik. 
 

Dodatni pouk: ( smernice ) 

 Šola organizira dodatni pouk za učence od 1. do 5. razreda iz slovenskega jezika 
in matematike, od 6. do 9. razreda pa tudi iz drugih predmetov. 

 Obseg in vsebina dodatnega pouka za posamezno predmetno področje je 
okvirno opredeljena z učnim načrtom. 

 Učitelj organizira čim bolj samostojno delo in spremlja napredek učencev.  
 V dodatni pouk se vključijo učenci, ki na posameznem področju izstopajo po 

svojem znanju, aktivnosti ter kažejo interes za poglobljeno delo. Pri svetovanju 
učencu za dodatni pouk sodelujejo: razrednik, učiteljski zbor oddelka, svetovalni 
delavci  in starši. 

 Po vključitvi je obiskovanje dodatnega pouka obvezno. 
 Dodatni pouk je vključen v redni tedenski urnik. 
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DNEVI DEJAVNOSTI  

 

Dneve dejavnosti bomo izvajali v obliki medpredmetnega povezovanja, kjer se bodo 
prepletale vsebine posameznih predmetov.  
 

Smernice: 

 Vsebine izhajajo iz predmetnika in učnega načrta. Sledili bomo aktualizaciji in 
povezavi z življenjskimi situacijami. 

 Vsebine se med seboj povezujejo in združujejo. 
 Pri pripravi in izvedbi sodelujejo vsi učitelji ter drugi strokovni delavci šole.  V 

načrtovanje in izvajanje vključujemo tudi zunanje sodelavce. Učitelj, ki je vodja 
posameznih dni dejavnosti, je organizator in koordinator dela, za pripravo in 
izvedbo pa so odgovorni vsi udeleženci. Za vertikalno povezavo dejavnosti na 
šoli skrbijo strokovni aktivi posameznih področij in ŠKUD. 

 Na osnovi programa izvajamo posamezne vsebine v različno dolgih in 
interdisciplinarno povezanih sklopih. 
 

 
KULTURNI DNEVI 

 

Z dejavnostmi ŠKUD-a se bomo vključevali v izvajanje šolskih projektov, pomembne naloge 
in dela z nadarjenimi učenci.  
 
Prvi in drugi kulturni dan je za vse učence od 1. do 9. razreda. 

 
Datum Učenec doseže cilje: Tema Kraj Vodja Cena 

6. 10. 2016 Učenci skozi kulturne 
dejavnosti uzavestijo pomen 
vrednot za osebno rast, 
spoznajo pomembne 
ustvarjalce, ki puščajo 
pomembno sled v našem 
šolskem okolišu, doživijo 
knjigo kot pomemben simbol 
znanja in odličnosti. Sprejmejo 
svojo vlogo v projektu Rastoča 
knjiga. 
 

RASTOČA 
KNJIGA 

OŠ 
Šmihel 

TIM RASTOČA 
KNJIGA  
1.–3. r. Anja Rojca 
4. r  Mihaela Gerjovič 
5. r Lidija Špelič 
6. r Erika Starina 
7. r Karmen Jenič 
8. r Mojca Klobučar 
8. r Katja Kapele 
9. r Justina Husu 
 

 
/ 

7. 2. 2017 Učenci skozi kulturne 
dejavnosti sprejmejo pomen 
slovenskega kulturnega 
praznika in uresničijo cilje 
projektov Rastoča knjiga, 
Odgovorni Šmihci, Earsmus+ 
in pomembne naloge Branje 
za znanje in zabavo. 

Prešernov dan OŠ 
Šmihel 

Justina Husu 

1.–3. r Vika Kek 
4. r M. J. Glivar 
5. r Lidija Špelič 
6.–7. r. Karmen Jenič 
8.–9. r Mojca Klobučar 

 

 

/ 
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1. do 3. razred 

 

Datum Učenec doseže cilje: Tema Kraj Vodja Cena 

po 
programu 
KC Janeza 
Trdine 

Učenci ozavestijo značilnosti 
književnega besedila, 
razumevanje in vrednotenje 
gledališke predstave, izražajo 
govorno in pisno. 

GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA  

Kaj pa če … 

KC Janeza 
Trdine 

  

5 € 

april  

2017 

 PODELITEV 
BRALNE 
ZNAČKE 

OŠ Šmihel Klavdija Hrastar  

 
V okviru pouka si bodo učenci ogledali: 

 
1., 2. in 3. razred 

Glasbeno-scenska pravljica v izvedbi Glasbene šole Marjana Kozine –marec, april 2017  (cca. 
2 €) 

 

4., 5. razred 

 
Datum Učenec doseže cilje: Tema Kraj Vodja/nosilci Cena 

po programu 
KC Janeza 
Trdine 

Učenci ozavestijo značilnosti 
književnega besedila, 

razumevanje in  

vrednotenje gledališke  

predstave, izražajo  

govorno in pisno. 

GLEDALIŠKA 
PREDSATVA 
Pekarna Mišmaš 

KC Janeza 
Trdine 

4. r M. Gerjovič 

5. r Lidija Špelič 

 

 

6 € 

 
V okviru pouka si bodo učenci ogledali : 

 
4., 5. razred 

Glasbeno-scenska pravljica v izvedbi Glasbene šole Marjana Kozine –marec, april 2017  (cca. 
2 €) 

 

6. razred 

 
Datum Učenec doseže cilje: Tema Kraj Vodja/nosilci Cena 

po programu 
KC Janeza 
Trdine 

Doživi gledališki dogodek, ga 
vrednoti, upošteva pravila 
obnašanja na takem dogodku 
in spozna Novo mesto ter 
njegove znamenitosti, 
povezane z zgodovino in 
kulturnimi osebnostmi. 

 

Gledališka 
predstava 
Tajno društvo 
PGC 
 

KC 
Janeza 
Trdine 

Justina Husu 
 

 
7 € 
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7. in 9. razred 

 
Datum Učenec doseže cilje: Tema Kraj Vodja/nosilci Cena 

po programu 
KC Janeza 
Trdine 

Doživi gledališki dogodek, ga 
vrednoti, upošteva pravila 
obnašanja na takem dogodku 
in spozna Novo mesto ter 
njegove znamenitosti, 
povezane z zgodovino in 
kulturnimi osebnostmi. 

 

Gledališka 
predstava Neli 
ni več 

KC Janeza 
Trdine 

Karmen Jenič 

Justina Husu 

 

 

7 € 

 
8. razred 

 
Datum Učenec doseže cilje: Tema Kraj Vodja/nosilci Cena 

17. 2. 2017 Učenci poznajo rojstne kraje, 
življenje in delo Franceta 
Prešerna, Janeza Jalna, Frana 
Saleškega Finžgarja in Matije 
Čopa. 

PO POTI 
KULTURNE 
DEDIŠČINE 

CŠOD 
Žirovnica 

Mojca Klobučar  
10 € 

 

Opomba: Gledališka predstava Neli ni več bo izvedena v okviru pouka slovenščine. 

 
Poleg navedenih dejavnosti bomo pripravili še naslednje prireditve: 

 Sekvoja še vedno šumi (Vida Šter), 
 prireditev, posvečena začetku projekta Rastoča knjiga (Mojca Klobučar), 
 prireditev ob dnevu samostojnosti in novoletni dobrodelni koncert (Boštjan 

Hribar in Vlasta Močnik Gabrič), 
 prireditev ob kulturnem prazniku (Erika Starina in Zlatka Galič), 
 prireditev ob podelitvi bralne značke -  april 2017 (Marjetka Dragman in Andreja 

Šurla), 
 prireditev ob podelitvi najvišjih priznanj s tekmovanj iz znanja in športnih 

tekmovanj (Karmen Jenič), 
 valeta (Justina Husu), 
 prireditev ob dnevu državnosti in zaključku pouka (aktiv PB). 

 
Preko šolskega radia bomo obeležili druge pomembne kulturne dogodke. S kulturnim 
programom bomo po potrebi sodelovali z zavodi, organizacijami in društvi. 
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PODRUŽNICA BIRČNA VAS 

 

1.–5. razred 

Datum Učenec doseže cilje: Tema Kraj Vodja/nosilci Cena 

26. 9. 2016 Raziskujejo naravno in kulturno 
dediščino domačega kraja. 

Rastoča knjiga 
Sekvoja še 
vedno šumi 

Šola Vida Šter / 

16. 12. 2016* Razvijajo glasbene in gledališke 
spretnosti, navajajo se na javno 
nastopanje. 

Pripravimo 
pravljični večer 

Šola Barbara Vidic / 

7. 2. 2017 Spoznajo pomen pisane besede 
za kulturo naroda. 

Abeceda 
odličnosti 

Šola Barbara Vidic / 

po razporedu Spoznajo prvine ljudske pravljice. Zlata ptica KCJT Mateja Hribar Prevoz/ 

vstopnina 

* Kulturni dan je samo za učence 1. – 3. razreda. 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI     

 

1.–3. razred  

 

Dejavnost Cilji Datum Kraj Vodja/nosilec  Stroški 

 

Zdrav način 
življenja– 
sistem. pregled 

Učenci spoznajo pomen 
zdravega načina življenja 
za rast, razvoj in 
ohranjanje zdravja 

Po dogovoru z 
ZD Novo mesto 

ZD Novo 
mesto 

Vera Rauh Žagar 

Antanija Blatnik 

Klavdija Hrastar 

/ 

Kozolci Učenci spoznajo izvirno 
dediščino kozolcev in 
druge stavbne dediščine 
ter se zavedajo njenega 
pomena. 

maj 2017 Šentrupert Anja Rojc 

Vlasta Močnik Gabrič 

Klavdija Hrastar 

3 € 
delavnice 
+ prevoz 

Ekološki dan Učenci ozavestijo 
pomembnost ohranjanja 
narave 

21. 4. 2017 šola Vika Kek 

Vlasta Močnik Gabrič 

Klavdija Hrastar 

/ 

 

4. razred  

DEJAVNOST CILJI DATUM KRAJ VODJA/NOSILEC  STROŠKI 

Zdravstvene 
vsebine 
(poškodbe kosti, 
bolezni 
zobovja….) 

Učenci se seznanijo 
s poškodbami in 
boleznimi človeškega 
telesa in razvijajo 
zdrav življenjski slog. 

marec 2017  Majda Jarnovič Glivar / 

Kraljestvo 
rastlin 

Učenci spoznajo 
rastlinske vrste   

november 
2016 CŠOD 

 Majda Jarnovič 
Glivar 

 

Ekološki dan  Učenci ozavestijo 
pomembnost 
ohranjanja narave 

21. 4. 2017  Mihaela Gerjovič / 
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5. razred   

DEJAVNOST CILJI DATUM KRAJ VODJA/NOSILEC  STROŠKI 

Kuhanje oglja in 
gozdna učna pot 

učenci spoznajo življenje v 
in ob reki Krki  

september 
2016 

 Boštjan Hribar  

Zdrav življenjski 
slog 

(prehrana, 
odraščanje) 

Učenci se seznanijo s 
kuhanjem oglja na 
tradicionalen način v kopi in 
raziščejo gozdno učno pot 

februar 
2017 

 Boštjan Hribar  

Ekološki dan  Učenci ozavestijo 
pomembnost ohranjanja 
narave 

21. 4. 2017  Boštjan Hribar  

 

6. razred:  

VSEBINA CILJI: Nosilec Datum Stroški 

Zdrav življenjski 
slog 

Spoznajo pomen telesnih aktivnosti 
za zdravje (smučarski tečaj na Beli). 

Damjana Burgar   

Ekološki dan Ozavestijo pomembnost ohranjanja 
narave. 

Alojz Hudelja 21. 4. 2017 / 

Travnik; 
orientacija 

Spoznajo lepote travniških rastlin, 
njihovo uporabnost in pomen. 

 4. 5. 2017 / 

  

7.  razred:  

VSEBINA CILJI: Nosilec Datum Stroški 

Ekološki dan   Ozavestijo pomembnost ohranjanja 
narave. 

Alojz Hudelja 21. 4. 2017  

Ekskurzija Spoznajo ekosistema z ekstremnimi 
razmerami –Škocjanske jame in 
Cerkniško jezero 

Mojca Klobučar 4. 5. 2017  

CŠOD Radenci Spoznajo geografske in naravne 
 značilnosti Poljanske doline ob 
Kolpi. 

Andrej Lenartič 8. -12.5. 
2017 
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8. razred:  

VSEBINA CILJI: Nosilec Datum Stroški 

Zdrav 
življenjski slog 

Spoznajo pomen telesnih aktivnosti za 
zdravje (smučarski tečaj na Beli). 

Damjana Burgar   

Ekološki dan  Ozavestijo pomembnost ohranjanja 
narave. 

Alojz Hudelja 21. 4. 2017 / 

Ekskurzija Spoznajo proizvodnjo piva v Pivovarni 
Laško; zgodovino celjskega gradu in 
muzej rudarstva – premogovnik v 
Velenju. 

Alojz Hudelja 12. 5. 2017 15 € 

 

  9. razred 

VSEBINA CILJI: Nosilec Datum Stroški 

GEN Spoznajo delovanje nuklearke v 
Krškem. 

Milena Košak 4. 1. 2017  

Biotehnologija Spozna, načrtuje, izvede in spremlja 
dva biotehnološka postopka. 

 14. 3. 2017 3 € 

Ekološki dan  Ozavestijo pomembnost ohranjanja 
narave. 

Alojz Hudelja 21. 4. 2017 / 
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Podružnica BIRČNA VAS 

1.–5. razred 

Vsebina Cilj Nosilec  Datum Stroški 

Pečemo kruh v 
Beli krajini (1.–5. 
r.) 

Spoznajo kulturno dediščino in 
ljudsko izročilo Bele krajine. 

Marjanca Šoško 5. in 6. 9. 
2016 

11,60 € 

Dan Zemlje (1.–5. 
r.) 

Ozavestijo pomen ohranjanja 
narave. 

Tatjana 
Badovinac 

21. 4. 2017 / 

Sistematski 
pregled (1. in 3. 
r.) 

Se zavedajo pomena za 
ohranjanje zdravja. 

Andreja Krnc, 
Barbara Vidic 

Po razporedu 
ZD 

 

Spoznajmo gozd 
(2. r.) 

Učenci zaznajo spremembe v 
gozdu. 

Marjanca Šoško 18. 10. 2016  

Kraljestvo rastlin 
(4. r.) 

Učenci spoznajo rastlinske vrste   Mateja Hribar Po razp. 
CŠOD 

 

Raziskujmo 
preteklost (5. r.) 

Spoznajo preteklost domačega 
kraja. 

Tatjana 
Badovinac 

Po razporedu 
DM 

vstopnina 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

 

1., 2., 3. razred 

Vsebina Cilji Nosilec  Datum Stroški 

Rastoča knjiga  Metka Slana 
Pevec 

September 
2016 

/ 

Priprava 
izdelkov za 
dobrodelni 
koncert 

Učenci in delavci šole pripravijo 
izdelke in prireditev katere 
namen je zbiranje prostovoljnih 
denarnih prispevkov za nakup 
zložljivih stolov. 

Klavdija Hrastar 22. 10. 2016 / 

Odličnost  Metka Slana 
Pevec 

maj 2017  

 



  

38 

  

4. razred 

Vsebina Datum Nosilec 
dejavnosti 

Cilj Stroški 

Rastoča knjiga 7. 10. 2016 Mihaela 
Gerjevič 

 / 

Dobrodelni 
koncert 

22. 10. 2016 Majda  

J. Glivar 

Učenci in delavci šole pripravijo izdelke 
in prireditev katere namen je zbiranje 
prostovoljnih denarnih prispevkov za 
nakup zložljivih stolov. 

/ 

Ogled etnološke 
zbirke in voden 
ogled Novega 
mesta 

maj 2017 Mihaela 
Gerjovič  

Učenci spoznajo pomen muzeja in 
pomen zgodovine za prihodnost 

3 € 

Mesto Ljubljana maj 2017 Majda  

J. Glivar 

Učenci spoznajo mesto Ljubljana kot 
upravno in kulturno središče države. 

cca.  

15 € 

 

5. razred 

Vsebina Datum Nosilec 
dejavnosti 

Cilj Stroški 

Rastoča 
knjiga 

7. 10. 2016 Marija 
Štangelj 

  

Dobrodelni 
koncert 

22. 10. 
2016 

Marija 
Štangelj 

Učenci in delavci šole pripravijo izdelke in 
prireditev katere namen je zbiranje prostovoljnih 
denarnih prispevkov za nakup zložljivih stolov. 

 

Poligon september 
2016 

Marija 
Štangelj 

Učenci razvijajo in preverjajo spretnost vožnje s 
kolesom na prometnem poligonu 

/ 

Mesto 
Ljubljana 

18. 4. 2017 Marija 
Štangelj 

Učenci spoznajo mesto Ljubljana kot upravno in 
kulturno središče države. 

15 € 

 

6. razred 

VSEBINA Datum Nosilec Cilji Stroški 

Papir 27. 9. 2016 Stanislav 
Papež 

Spoznajo pomen recikliranja starega papirja in 
postopke pri izdelavi papirja. 

 

Rastoča knjiga 7. 10. 2016 Andrej Prah   

Dobrodelni 
koncert 

22. 10. 2016 Stanislav 
Papež 

Učenci in delavci šole pripravijo izdelke in 
prireditev katere namen je zbiranje prostovoljnih 
denarnih prispevkov za nakup zložljivih stolov. 

/ 

Zaključna 
ekskurzija 

2. 6. 2017 Andrej Prah Spoznajo stare postopke obdelave kovin, kulturno 
dediščino Krope in geografske značilnosti 
Vintgarja. 
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7. razred 

VSEBINA Datum Nosilec Učenci dosežejo cilje: Stroški 

Rastoča 
knjiga 

7. 10. 2016 Andrej Prah  -določeni naknadno  

Dobrodelni 
koncert 

22. 10. 2016 Stanislav Papež Učenci in delavci šole pripravijo izdelke in 
prireditev katere namen je zbiranje 
prostovoljnih denarnih prispevkov za nakup 
zložljivih stolov. 

 

Risanje v 
tehniki 

7. 11. 2016  Andrej Prah Skicirajo predmet v pravokotni in izometrični 
projekciji ter kotirajo predmet v pravokotni 
projekciji.  

Narišejo predmet v pravokotni projekciji. 
Prepoznajo predmete narisane v pravokotni 
projekciji in obratno. 

/ 

Ulivanje  Andrej Prah Razumejo ulivanje različnih materialov kot 
postopke preoblikovanja in izdelajo uporaben 
izdelek. 

/ 

 

8. razred 

VSEBINA Datum Nosilec Učenci dosežejo cilje: Stroški 

Rastoča knjiga 7. 10. 2016 Andrej Prah   

Dobrodelni 
koncert 

22. 10. 2016 Stanislav Papež Učenci in delavci šole pripravijo izdelke in 
prireditev katere namen je zbiranje prostovoljnih 
denarnih prispevkov za nakup zložljivih stolov. 

 

Tehniški muzej 
Bistra: 
Elektrotehnika – 
pogoni, Nikola 
Tesla, 
elektromotor, 
merska naprava. 

1. 12. 2016 Andrej Prah Spoznajo električne stroje, elektromotor in 
pomen del Nikole Tesle. 

Izdelajo mersko napravo. 

6 € 

Prevoz iz 
namenskih 
sredstev 
(?) 

Predstavitev ŠC 
– obdelava kovin 
in 
avtomehanična 
delavnica 

3. 1.   2017 Stanislav Papež Spoznajo načine obdelave kovin, delovanje 
motorjev in poklice v strojništvu 
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9. razred 

VSEBINA Datum Nosilec Učenci dosežejo cilje: Stroški 

Rastoča knjiga 7. 10. 2016 Andrej Prah   

Dobrodelni 
koncert 

22. 10. 2016 Stanislav Papež Učenci in delavci šole pripravijo izdelke in 
prireditev katere namen je zbiranje prostovoljnih 
denarnih prispevkov za nakup zložljivih stolov. 

 

Elektrotehnika 3. 1.  2017 Milena Košak Spoznajo vire električne energije in pomen 
energije glede na njeno porabo. 

 

Valeta 15. 6. 2017 Justina Husu, 
 Milena Košak 

Izdelajo vabila in sceno za valeto. / 

 

 

PODRUŽNICA BIRČNA VAS 

 

1.–5. razred 

Vsebina Cilj Nosilec 
dejavnosti 

Datum Stroški 

Rastoča knjiga Raziskujejo naravno in kulturo dediščino 
domačega kraja. 

Marjanca 
Šoško 

27. 9. 2016 / 

Stopimo v praznični 
čas 

Razvijajo ročne spretnosti in 
ustvarjalnosti. 

Majda Kolenc 7. 12. 2016 / 

Igre pod kozolci Raziskujejo naravno in kulturo dediščino 
Slovenije. 

Tatjana 
Badovinac 

maj 2017 Prevoz, 
vstopnina 

Pripravimo pravljični 
večer (5. r.) 

Razvijajo glasbene in gledališke 
spretnosti, navajajo se na javno 
nastopanje. 

Barbara Vidic 16. 12. 
2016 

/ 

Varno kolo in vožnja 
na poligonu (4. r.) 

Učenec razvija in preverja spretnost 
vožnje s kolesom na prometnem 
poligonu. 

Mateja Hribar Po 
razporedu 

/ 
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ŠPORTNI DNEVI 

 

1. in 2. razred  

Št. ur Vsebina Cilji Datum Nosilec 
dejavnosti 

Stroški 

5 ŠD Pohod Izboljšujejo gibalne in 
funkcionalne sposobnosti: 

 skladnost (koordinacijo) 
gibanja, moč, hitrost. 

28. 9.2016 Metka Slana 
Pevec 

/ 

5 ŠD Atletika Izvajajo osnovne prvine 
atletike 

april, maj 2017 Antonija 
Blatnik 

/ 

5 ŠD Zimske 
aktivnosti: 
drsanje 

Zavestno nadzorujejo telo v 
različnih položajih in 
gibanjih, ki jih izvajajo v 
različnih smereh drsenja po 
ledu. 

december 
2016,  

januar, 2017 

Klavdija 
Hrastar  

? 

5 ŠD Šport špas: 
Igre z žogo 

 20. 4. 2017 Anja Rojc / 

5 ŠD Pohod, igre Izboljšujejo gibalne in 
funkcionalne sposobnosti: 

 skladnost (koordinacijo) 
gibanja, moč, hitrost. 

konec marca 
2017 

Vera Rauh 
Žagar 

/ 

 

 

3. razred  

Št. ur Vsebina Cilji Datum Nosilec 
dejavnosti 

Stroški 

5 ŠD Pohod Izboljšujejo gibalne in 
funkcionalne sposobnosti: 

 skladnost (koordinacijo) 
gibanja, moč, hitrost. 

28. 9.2016 Zlatka Galič / 

5 ŠD Plavanje Z eno od plavalnih tehnik 
preplavajo 25 metrov v globoki 
vodi, 

 Klavdija 
Hrastar 

/ 

5 ŠD Zimske 
aktivnosti: 
drsanje 

Zavestno nadzorujejo telo v 
različnih položajih in gibanjih, ki 
jih izvajajo v različnih smereh 
drsenja po ledu. 

december 
2016, 

januar 2017 

Klavdija 
Hrastar  

?? 

5 ŠD Šport špas: 
Igre z žogo 

 20. 4. 2017 Zlatka Galič / 

5 ŠD Pohod, igre Izboljšujejo gibalne in 
funkcionalne sposobnosti: 

 skladnost (koordinacijo) 
gibanja, moč, hitrost. 

konec 
marca 2017 

Zlatka Galič / 
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4. razred 

 VSEBINA  DATUM KRAJ NOSILEC CILJ stroški 

1 ATLETIKA September 
2016 

Prtovald/ 

OŠ Šmihel 

Burgar Učenci tekmujejo v atletskih disciplinah in   

jim merimo atletske sposobnosti. 

/ 

2 POHOD November 
2016 

CŠOD 
Jurček 

razrednik/ 
Gerjovič 

Učenci uspešno prehodijo daljšo razdaljo 
v naravi v varni in premišljeni hoji s 
pozitivnim odnosom do narave. 

/ 

3 ZIMSKI 
ŠPORTNI 
DAN: drsanje - 
keglanje 

december 
2016/ 
januar 2017 

 

Novo 
mesto, 
Glavni trg 

Gerjovič  Učenci spoznajo drsanje in se urijo v 
ravnotežnih vajah na drsalkah ter 
spoznajo kegljanje kot eden izmed 
športov, s katerim se lahko ukvarjamo 
tudi vstarosti.  

/ 

4 Igrez žogo – 
Šport špas 

20. 4. 2017  Novo 
mesto 

Hribar Učenec razvija pozitiven tekmovalni duh, 
se uči športnega odnosa in upošteva 
pravila športnih iger. 

/ 

5 Pohod  maj 2017 Novo mesto Majda 
Jarnovič 
Glivar 

Učenci prehodijo daljšo pot in se 
seznanijo z različnimi športno-kulturnimi 
objekti, ki so pomembni za Novo mesto. 

/ 

 

 

5. razred  

 VSEBINA  DATUM KRAJ NOSILEC  CILJI stroški 

1. Atletika September 
2016 

Stadion 
Portovald 

Damjana 
Burgar 

Učenci tekmujejo v atletskih disciplinah, 

razvijajo atletske sposobnosti in 

ugotavljajo napredek. 

 

2. Pohod - 
Straža 

september 
2016 

(13. 9. ) 

Straža Damjana 
Burgar 

 

Učenci uspešno prehodijo daljšo 
razdaljo v naravi in se orientirajo v 
okolici. 

prevoz 

3.  Zimski - 
ŠOLAR NA 
SMUČI 

16.- 20 . 1. 
2017  

Krvavec Damjana 
Burgar 

Učenci spoznajo novo smučišče, 
nekateri pa se prvič seznanijo z alpskim 
smučanjem. 

prevoz  

4. Pohod – 
Prečna, Lukna 

marec 2017 Prečna Damjana 
Burgar 

Učenci uspešno prehodijo daljšo 
razdaljo v naravi v varni in premišljeni 
hoji s pozitivnim odnosom do narave. 

/ 

5. Igre z žogo – 
ŠPORT ŠPAS 

20 . 4. 2017 Šmihel Boštjan 
Hribar 

Učenec razvija pozitiven tekmovalni 
duh, se uči športnega odnosa in 
upošteva pravila športnih iger. 

/ 

 

6. razred 

 VSEBINA  DATUM KRAJ NOSILEC CILJ stroški 

1 ATLETIKA september  
2016 

Prtovald Canič Učenci tekmujejo v atletskih disciplinah in 
dosegajo najboljši osebni rezultat. 

/ 

2 POHOD september 
2016 

Gospodična Canič Učenci prehodijo daljšo pot, premagujejo 
težji telesni napor in spoznavajo varno 
hojo v naravi. 

prevoz 
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3 ZIMSKI: alpsko 
smučanje, tek 
na smučeh 

januar/ 

februar 
2017 

Smučišče 
Bela 

Burgar Učenci usvajajo, ponavljajo in utrjujejo 
 smučarske veščine. 

12–15 
evrov 

4 Igrez žogo – 
Šport špas 

20. 4. 2017 Šmihel Hribar B. Učenec razvija pozitiven tekmovalni duh 
in se uči športnega odnosa. 

/ 

5 POHOD  maj 2017 Trška Gora Canič Učenci prehodijo daljšo pot in se 
orientirajo v prostoru. 

/ 

 

7. razred 

 VSEBINA  DATUM KRAJ NOSILEC CILJ stroški 

1 ATLETIKA september 
2016 

Prtovald Canič Učenci tekmujejo v atletskih disciplinah 
in dosegajo najboljši osebni rezultat. 

/ 

2 ZIMSKI: alpsko 
smučanje, tek 
na smučeh 

januar/ 

februar 
2017 

Smučišče 
Bela 

Burgar Učenci usvajajo, ponavljajo in utrjujejo 
 smučarske veščine. 

12–15 
evrov 

3 Igrez žogo – 
Šport špas 

20. 4. 2017 Novo mesto Canič Učenec razvija pozitiven tekmovalni duh 
in se uči športnega odnosa. 

/ 

4 POHOD maj 2017 CŠOD Razrednik/ 
A. Lenartič 

Učenci uspešno prehodijo pot, se urijo v 
orientaciji, spoznavajo okolico. 

/ 

5 VODNE 
DEJAVNOSTI: 
veslanje 

maj 2017 CŠOD Učitelj     A. 
Lenartič 

Učenci uspešno preplavajo daljšo 
razdaljo v vodi in utrjujejo različne 
tehnike plavanja. 

/ 

 

8. razred 

 VSEBINA  DATUM KRAJ NOSILEC CILJ stroški 

1 ATLETIKA 12. 9. 2016 Portovald Canič Učenci tekmujejo v atletskih disciplinah 
in dosegajo najboljši osebni rezultat. 

/ 

2 POHOD  september 
2016 

Mirna Gora Burgar Učenci prehodijo daljšo pot, premagujejo 
težji telesni napor in spoznavajo varno 
hojo v naravi. 

5 evr – 
prev. 

3 ZIMSKI: alpsko 
smučanje, tek 
na smučeh 

januar/ 

februar 

2017 

Smučišče 
Bela 

Burgar Učenci usvajajo, ponavljajo in utrjujejo 
 smučarske veščine. 

12–15 
evr 
prev. 

4 Igrez žogo – 
Šport špas 

20. 4. 2017 Šmihel Canič Učenec razvija pozitiven tekmovalni duh 
in se uči športnega odnosa. 

/ 

5 PLAVANJE 2. 6. 2017 Šmarješke 
Toplice 

Burgar Učenci upoštevajo pravila varnosti na 
urejenih kopališčih in aktivno uporabljajo 
plavalno znanje. 

8  evr- 
prev. 
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9. razred 

 VSEBINA  DATUM KRAJ NOSILEC CILJ stroški 

1 ATLETIKA 16. 9.  2016 Portovald Canič Učenci tekmujejo v atletskih disciplinah 
in dosegajo najboljši osebni rezultat. 

/ 

2.. POHOD  September 
2016 

Trdinov vrh Canič Učenci prehodijo daljšo pot, 
premagujejo težji telesni napor in 
spoznavajo varno hojo v naravi. 

 

3 ZIMSKI 
ŠPORTNI DAN: 
alpsko 
smučanje, tek 
na smučeh, igre 
na snegu s 
pohodom 

januar/ 

februar 
2017 

Smučišče 
Bela 

Burgar Učenci usvajajo, ponavljajo in utrjujejo 
 smučarske veščine. 

12–15 
evrov 

4 Igre z žogo  
Šport špas 

20. 4. 2017 Šmihel Canič Učenec razvija pozitiven tekmovalni duh 
in se uči športnega odnosa. 

/ 

5 PLAVANJE, 
VESLANJE 

2.6. 2017  Canič Učenci upoštevajo pravila varnosti na 
vodnih površinah in razvijajo motorične 
spretnosti v in ob vodi. 

 

 

SMUČARSKI TEČAJ:  predvidoma v 6. in 8. razredu v januarju 2017 na smučišču Bela. 
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PODRUŽNICA BIRČNA VAS 

 

Vsebina Nosilec 
dejavnosti 

Datum Cilj Stroški 

Skupni dan podružnic 
pod Gorjanci 

Andreja Krnc sept., okt. 
2016 

Upoštevajo pravila hoje na pohodu. Prevoz do 
Malega 
Slatnika 

Zadrsajmo skupaj Andreja Krnc januar 2017 Spoznajo in se učijo pravilno izvesti 
prvine zimskih športov. 

/ 

Povzpnimo se na 
Cerovec 

Mateja Hribar 31. 3. 2017 Učenec upošteva pravila hoje na 
pohodu. 

/ 

Spoznajmo prvine 
atletike 

Barbara Vidic april 2017 Učenec spozna in se uči pravilno 
izvesti prvine atletike 

Prevoz do 
Šmihela 

Druženje treh generacij 
Šport Špas  

Andreja Krnc 20. 4. 2017 Učenec razvija pozitiven tekmovalni 
duh in se uči športnega odnosa. 

/ 

 

DELOVNI DNEVI 

 

Delovne akcije so sestavina vzgojno-izobraževalnega  dela. Povezovanje obeh procesov je 
temeljna značilnost življenja in dela šole. 

 

Delovne akcije: 

 čiščenje šolskih prostorov ob vsakem ocenjevalnem obdobju, 
 sodelovanje pri humanitarnih akcijah, 
 zbiranje sekundarnih surovin, 
 dežurstvo, 
 vzdrževanje in urejanje šolskih prostorov in zunanjih površin, 
 celodnevni tehniški dan devetošolcev bo namenjen pripravi na valeto. 

 

Smernice: 

 delovne ure bodo načrtovali razredniki skupaj z učenci po predhodnem 
programu šolskega parlamenta, 

 vsebine bodo sestavni del načrta dela OS, 

 izvajajo se v obliki posameznih ur ali dni. 
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EKSKURZIJE –  VSEBINSKA IN ČASOVNA OPREDELITEV 

 

Šola načrtuje v tem šolskem letu naslednje enodnevne ekskurzije, ki vključujejo vsebine 
posameznih dni dejavnosti: 

 

Razred Kraj Termin Vodja 

1.  

Šentrupert – Dežela Kozolcev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 5. 2017 Klavdija Hrastar 

 2. 
3. 
4., 5. Mesto Ljubljana 18. 4. 2017 Majda Jarnovič Glivar 

 

 
Birčna 
vas 

Šentrupert – Dežela Kozolcev maj 2017  Tatjana Badovinac 

6. Kropa, Blejski Vintgar, Blejski grad junij 2017 Erika Starina 

7. Cerkniško jezero, grad Snežnik, 
Škocjanske jame 

maj 2017 Andrej Lenartič 

8. Laško, Celjski grad, Rudnik Velenje maj 2017 Alojz Hudelja 

9. Bolnišnica Franja - Kobarid 

 

30. 9. 2017 Andrej Lenartič 

 

Pri organizaciji ekskurzij dosledno upoštevamo normative in standarde tako pri oblikovanju 
skupin in ustreznega števila spremljevalcev, kakor tudi glede ukrepov za čim varnejši 
prevoz. 

 

 

 

DEJAVNOSTI OB POUKU 
 

Šola organizira in izvaja za učence interesne dejavnosti. Nekatere dejavnosti bodo 
usmerjene v skrb za zdrav telesni in duševni razvoj učencev.  

 

 

Smernice: 

 Praviloma naj vsak učenec obiskuje vsaj eno interesno dejavnost, za katero se je 
odločil prostovoljno in s tem prevzel tudi obveznosti v tej dejavnosti. 

 Interesne dejavnosti vodijo učitelji in izjemoma  zunanji sodelavci. 
 Vsak mentor pripravi za svoje področje organizacijski in vsebinski program dela, 

ki ga bo uresničeval v tem šolskem letu. 
 O delu in napredku učencev vodi mentor dokumentacijo, v katero vnaša podatke 

o prisotnosti, učenčevem razvoju in uresničevanju načrta dela. Ob koncu 
šolskega leta poda analizo. 

 Od 1. do 4. razreda se dejavnosti izvajajo praviloma ob torkih in četrtkih 6. 
šolsko uro, za učence od 5. do 9. razreda pa po urniku. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim več možnosti za razvoj 
posameznih sposobnosti in spretnosti.  

 

Mentor Vrsta dejavnosti  in razred         Dan, ura 

BLATNIK Antonija MATEMATIKA – TEKMOVANJE (1.) četrtek, 6. ura   

BURGAR Damjana ŠPORTNI KROŽEK (1. – 9.) petek, 6. ura 

četrtek, predura 

CANIČ Gorazd ATLETIKA (8. in 9. ) ponedeljek, 7. ura 

CANIČ Gorazd FITNES (9. ) ponedeljek, 7. ura 

DRAGMAN Marjetka BRALNA ZNAČKA – SLJ (1. – 9.) po dogovoru 

RAZREDNIČARKE,  

Učiteljice SLJ 

DRAGMAN Marjetka VESELA ŠOLA (4. – 6.) torek, 6. ura 

DRONJAK Diana MLADINSKI PEVSKI ZBOR sreda, 6. in 7. ura 

DRONJAK Diana ORFFOV INŠRUMENTARIJ četrtek, 7. ura 

GALIČ Zlatka OBLIKOVALNI KROŽEK torek, 6. ura 

HRASTAR Klavdija OTR. PEVSKI ZBOR (1. – 4.) četrtek, predura 

   ponedeljek,5. ura 

HRIBAR Boštjan KOŠARKA (6. – 9.) torek, 7. ura 

HUSU Justina TO SEM JAZ po dogovoru 

JARNOVIČ G. Majda PROMETNA VARNOST  (5.) po dogovoru 

JENIČ Karmen VESEL ŠOLA po dogovoru 

JENIČ Karmen ŠOLSKI ČASOPIS po dogovoru 

KLOBUČAR Anica LIKOVNI KROŽEK (4.-6.) četrtek, 6., 7. ura 

KLOBUČAR Mojca KROŽEK RDEČEGA KRIŽA (5.-9.)          ponedeljek, 7. ura 

MIKLIČ Boštjan ŠPORTNI KROŽEK (5.-9.) sreda, predura 

MOČNIK G. Vlasta  LIKOVNI KROŽEK  (1. – 3.) torek, 6. ura 

PRAH Andrej ŠAHOVSKI KROŽEK (1. – 3.) ponedeljek, 6. ura 

PRAH Andrej ŠAHOVSKI KROŽEK (4. -9.)  petek, 6. ura  

PRAH Andrej LOGIKA (5.) četrtek, predura 

 
PRAH Andrej LOGIKA (6. in 7.) poned., 6. in 7. ura 

PRAH Andrej LOGIKA (8. IN 9.) petek, 6. in 7. uro 

PRAH Andrej ODBOJKA – mlajši dečki sreda, 16.45-18.00 

petek, 15.30-17.00  

SLANA P. Marjetka PROSTOVOLJSTVO po dogovoru 

SLAPNIČAR Vesna TEKMOVANJE BOBER po dogovoru 

STARINA Erika NOVINARSKI KROŽEK petek, 6. ura 
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Učenci se lahko vključijo tudi v športne dejavnosti, ki jih v naši telovadnici izvajajo klubi, 
društva in Agencija za šport. 

 

Ponudba za učence podružnične šole Birčna vas: 
 

Mentor Vrsta dejavnosti Ura 

   DRAGMAN Marjetka BRALNA ZNAČKA – SLJ (1.–5.)  po dogovoru 

RAZREDNIČARKE 

BADOVINAC Tatjana MATEMATIČNE IGRARIJE (4.-5.) četrtek, 12.40-13.25 

HRIBAR Mateja (CICI) VESELA ŠOLA 

CICI VESELA ŠOLA (1., 2.) 

ponedeljek,  

12.40-13.25 

 
HRIBAR Mateja EKO KROŽEK sreda, 12.40-13.25 

KOLENC Majda PRAVLJIČNO/LIKOVNI KROŽEK 

  

 

I VESELA ŠOLA 

torek, 11.35-12.20 

KRNC Andreja RAČUNAM IN RAZISKUJEM ponedeljek,  

11.35-12.20 

ŠOŠKO  Marjanca RAČUNAM IN RAZISKUJEM ponedeljek,  

11.35-12.20 

SEBANC Vesna ŠPORTNI KROŽEK (1.) torek, 11.35-12.20 

ŠTER Vida USTVARJALNICE četrtek, 12.40-13.25 

VIDIC Barbara OTROŠKI PEVSKI ZBOR  pon. in sreda,  

12.40-13.25 

VIDIC Barbara NOVINARSKI KROŽEK torek, 12.40-13.25 

 ŠPORTNI KROŽEK (2. in 3.) sreda, 14.20-15.05 

 



  

49 

  

SESTAVINE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 
 

PODALJŠANO BIVANJE  

 

Po zbranih prijavah vključitve učencev v podaljšano bivanje nam je MIZŠ odobrilo 83 ur PB-
ja na teden. Podaljšano bivanje bomo izvajali v naslednjih skupinah:  

 

PONEDELJEK 

ČAS RAZRED IZVAJALEC 

11.50–12.40 1. skupina: 1. a 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b 

4. skupina: 3. a, 3. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec 

Anja Rojc 

12.40–13.30 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec 

Anja Rojc  

Mojca Klobučar (0,5) 

13.30–14.20  1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Anja Rojc  

Helena Murgelj 

Mojca Klobučar (0,5) 

14.20–15.10 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b, 4. a 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Anja Rojc/Anica Klobučar 

Helena Murgelj 

15.10–16.00 ZDRUŽEVANJE Boštjan Miklič (0,5) 

Erna Lukšič 

Helena Murgelj 

TOREK 

ČAS RAZRED IZVAJALEC 

11.50–12.40 3. skupina: 3. b, 4. b 

4. skupina: 3. a, 4. a 

Marjetka Slana Pevec 

Boštjan Miklič 

12.40–13.30 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b, 4. a 

3. skupina: 2. a, 2. b 

4. skupina: 3. a, 3. b 

Erna Lukšič (0,5) 

Anica Klobučar (0,5) 

Marjetka Slana Pevec 

Boštjan Miklič 

13.30–14.20  1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b, 4. a 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b, 5. a 

Erna Lukšič 

Anica Klobučar/Boštjan Miklič 

Mojca Klobučar 

Helena Murgelj 

14.20–15.10 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b, 4. a 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Anica Klobučar  

Helena Murgelj 

15.10–16.00 ZDRUŽEVANJE Boštjan Miklič  
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Erna Lukšič  

Helena Murgelj (0,5) 

 

SREDA 

ČAS RAZRED IZVAJALEC 

11.50–12.40 / / 

 

 

12.40–13.30 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b 

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič (0,5) 

Boštjan Miklič (0,5) 

Anica Klobučar (0,5) 

Marjetka Slana Pevec (0,5) 

Mojca Klobučar (0,5) 

13.30–14.20  1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Anica Klobučar 

Marjetka Slana Pevec/Helena Murgelj 

Mojca Klobučar (0,5) 

14.20–15.10 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b, 4. a 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Anica Klobučar  

Helena Murgelj 

15.10–16.00 ZDRUŽEVANJE Boštjan Miklič  

Erna Lukšič  

Helena Murgelj (0,5) 

 

ČETRTEK 

ČAS RAZRED IZVAJALEC 

11.50–12.40 1. skupina: 1. a 

2. skupina: 1. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

12.40–13.30 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b 

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec (0,5) 

Helena Murgelj (0,5) 

Mojca Klobučar (0,5) 

13.30–14.20  1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec  

Helena Murgelj  

Mojca Klobučar (0,5) 

14.20–15.10 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b, 4. a 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Anja Rojc 

Anica Klobučar 

15.10–16.00 ZDRUŽEVANJE Boštjan Miklič  

Erna Lukšič 

Anica Klobučar (0,5) 
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PETEK 

ČAS RAZRED IZVAJALEC 

11.50–12.40 1. skupina: 1. a 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec  

12.40–13.30 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b 

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec  

Helena Murgelj (0,5) 

Mojca Klobučar (0,5) 

13.30–14.20 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

5. skupina: 2. r, 4. a, 5. r 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Marjetka Slana Pevec/Anica Klobučar 

Helena Murgelj 

Mojca Klobučar (0,5) 

14.20–15.10 1. skupina: 1. a, 4. b 

2. skupina: 1. b, 4. a 

3. skupina: 2. a, 2. b  

4. skupina: 3. a, 3. b 

Erna Lukšič 

Boštjan Miklič 

Anica Klobučar  

Helena Murgelj  

15.10–16.00 ZDRUŽEVANJE Boštjan Miklič  

Erna Lukšič 

Anica Klobučar (0,5) 

 

Na podružnici v Birčni vasi je s strani MIZŠ odobren delež 1,96 delovnega mesta ali 49 ur PB 
na teden. Glede na dejansko prisotnost učencev in v skladu z normativi bomo dejavnost 
izvajali v obsegu 47 ur  v naslednjih skupinah: 

 PONED TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

11.30-
12.20 

SD 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

SD 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

/ / SD 

Pirc (1) 

 

12.20-
12.40  

KOSILO 

 

12.20-
13.10 

Dežurna:  

M. Hribar,  

Šoško 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

 

Dežurna:  

B. Vidic 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

Rojc (1,5) 

(12.20-13.35) 

Dežurna:  

M. Šoško, 

V. Šter 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

 

Dežurna:  

A. Krnc 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

Rojc (1,5) 

(12.20-13.35) 

Dežurna:  

T. Badovinac 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

Rojc (1,5) 

(12.20-13.35) 

13.10-
14.00 

SU 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

SU 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

SU 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

SU 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

SU 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

14.00-
14.50 

UPČ 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

UPČ 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

UPČ 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

UPČ 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

UPČ 

Pirc (1) 

Sebanc (1) 

14.50-
15.40 

UPČ 

Sebanc (1) 

UPČ 

Sebanc (1) 

UPČ 

Sebanc (1) 

UPČ 

Sebanc (1) 

UPČ 

Sebanc (1) 

15.40-
16.05 

SD 

Sebanc (0,5) 

SD 

Sebanc (0,5) 

SD 

Sebanc (0,5) 

SD 

Sebanc (0,5) 

SD 

Sebanc (0,5) 
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Mojca Pirc:                 18,0 ur  PB 

Anja Rojc:                    4,5 ure  PB 

Vesna Sebanc:         24,5 ur  PB 

 

SKUPAJ:                  47,0 ur  PB 

 

 

ANGLEŠČINA V 3. RAZREDU 

Mestna občina Novo mesto bo financirala zgodnejše poučevanje angleščine v 3. razredu. 
Tej dejavnosti bosta v vseh oddelkih 3. razreda namenjeni dve uri tedensko. Učence bomo 
vključili s predhodnim soglasjem staršev. 

 

KOLESARSKI TEČAJ 

Učenci 5. razreda bodo po predhodnem pisnem soglasju staršev opravljali praktični del 
kolesarskega tečaja. Izvajali ga bomo v popoldanskem času. Učenci 4. razreda  bodo v 
okviru pouka opravljali teoretični del kolesarskega tečaja. 

 

PLAVALNI TEČAJ IN PREIZKUS PLAVANJA 

V bazenu na OŠ Grm  bomo od 3. 4. do 7. 4. 2017 za učence 1. razreda  izvedli program 
navajanja na vodo v obsegu 10 ur.  20 urni plavalni tečaj za učence 3. razreda pa bo 
potekal v naslednji terminih : 17. 10.–21. 10. 2016, 24. 10.–28. 10. 2016 in 14. 11.–18. 11. 
2016. 

 

Tečaj v 1. razredu bo namenjen tistim prvošolcem, ki ga niso opravili v vrtcu. 

Preizkus plavanja je predviden za učence 5. in 6. razreda, in sicer od 3. 4. 2017 do 7. 4. 
2017. 

 

SMUČARSKI TEČAJ 

Smučarski tečaj bomo organizirali za učence 6. razreda. V primeru manjšega števila 
zainteresiranih učencev bomo tečaj ponudili tudi učencem 8. razreda. Izvajali ga bomo na 
smučišču Bela na Gačah, predvidoma v januarju 2017.  

 

Učenci se bodo lahko vključili v tečaj teka na smučeh ali tečaj alpskega smučanja, ki ga 
bomo izpeljali s pomočjo Rogove šole smučanja. Starše bomo s ponudbo seznanili na 
uvodnem roditeljskem sestanku. Program bodo sofinancirali starši. 

 

PLESNI TEČAJ 

Namenjen je učencem 9. razreda in poteka v sklopu priprav na valeto.  

 

UNESCO 

Šola je ena izmed UNESCO šol.  

Sodelovali bomo v različnih delavnicah ter izpolnjevali naloge UNESCA.  

Predsodki in stereotipi o Romih bo nacionalni projekt, katerega nosilci bomo in ga bomo 
izvajali v obliki sodelovanja na daljavo ter na srečanju UNESCO-vih šol ob svetovnem dnevu 
Romov. 
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ŽIVLJENJE V NARAVI 

Program Življenja v naravi bomo z učenci 4. razreda izvajali od 14. 11. do 18. 11. 2016 v 
domu CŠOD Jurček v Kočevju.  

Učenci 7. razreda pa bodo v času od 8. 5. 2017 do 12. 5. 2017 v domu CŠOD Radenci. 

 

JUTRANJE VARSTVO 

 

Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. 

Na matični šoli bodo varstvo za učence izvajali Boštjan Miklič, Erna Lukšič,  Marjetka Slana 
Pevec ter Lidija Špelič v času od 6.15 do 8.15 oz. že prej glede na potrebe staršev. Jutranje 
varstvo od 7.15 do 8.15 bodo izvajali Antonija Blatnik, Boštjan Hribar,  Vika Kek, Vlasta 
Močnik Gabrič, Vera Rauh Žagar. 

 

Na podružnici v Birčni vasi bodo delo v JV opravljale Mateja Hribar, Andreja Krnc, Mojca 
Pirc, Marjanca Šoško in Barbara Vidic. 

 

Za učence 1. razreda je jutranje varstvo brezplačno. 

 

VARSTVO UČENCEV 

 

Za učence, ki čakajo na dejavnosti  (predvsem izbirni predmeti in proste ure zaradi delitve pri 
športni vzgoji), je varstvo organizirano v okviru dežurstva strokovnih delavcev, izvajajo ga pa 
tudi učitelji, ki imajo proste ure in učitelji podaljšanega bivanja. Učenci na dejavnosti čakajo v 
jedilnici, knjižnici ali učilnici po predhodnem dogovoru z izvajalcem dejavnosti. Učenci vozači 
čakajo v jedilnici.  

 

 

ŠOLSKA PREHRANA 

 

V Pravilih šolske prehrane OŠ Šmihel je podrobneje opredeljeno evidentiranje, nadzor nad 
koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi 
obroki ter način seznanitve učencev in staršev. 

Starši oddajo prijavo učenca na šolsko prehrano praviloma meseca junija za naslednje 
šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom. 

 

 

Subvencioniranje šolske prehrane  

S 1. 1. 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(ZUPJS-D), ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon širi 
upravičence do subvencioniranega kosila učencev.  

Upravičenci do polne subvencije za malico so učenci iz družin, v katerih povprečni 
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53 % neto 
povprečne plače v RS. 

Upravičenci do subvencije za kosilo so učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 
znaša: 
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 do 18 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila; 

 nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 
% kosila; 

 nad 30% do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % 
cene kosila. 

Šola vse potrebne informacije za obračun šolske prehrane pridobi iz Centralne evidence 
udeležencev vzgoje in izobraževanja. 

Za učence pripravljamo v šoli malico in kosilo. 

Cena prehrane bo septembra  enaka kot v lanskem šolskem letu in je določena s cenikom: 

 

Razred Čas kosila                              Cena 

  redna kosila občasna kosila 

1. do 2. 11.50  – 12.15 1,60 1,90 

3. do 4. 11.50 – 12.15 1,75 2,05 

5.  12.40  – 13.05 1,75 2,05 

6. do 9. 12.40 – 13.05 2,10 2.40 
 

Konec septembra bo obstoječi cenik ali pa predlagani novi cenik potrdil svet šole.  

 

Odjava prehrane (5. člen Pravil šolske prehrane Osnovne šole Šmihel) 

 

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih 
organizira šola, odjavi šolsko prehrano vodja dejavnosti, ki je zadolžen za izvedbo 
dejavnosti.  

 

Starši učencev od 1. do 5. razreda odjavijo prehrano razredniku, od 6. do 9. razreda pa 
poslovni sekretarki. Starši odjavijo prehrano ustno, pisno (tudi preko E-pošte) ali 
telefonsko. V primeru odsotnosti razrednika/poslovne sekretarke se odjavo odda v tajništvo 
šole. 

Če je bila odjava prehrane podana razredniku/poslovni sekretarki do 9.00 ure, velja odjava z 
naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava 
prehrane za nazaj ni mogoča. 

 

V primeru učenčeve bolezni ali druge odsotnosti starši odjavijo malico oz. kosilo za čas 
odsotnosti učenca. V nasprotnem primeru starši plačajo posamezni obrok, tudi če je ta 
sicer subvencioniran. 

 

Stroške prehrane je potrebno poravnati do datuma, označenega na položnici. V primeru, 
da starši 8 (osem) dni po prejemu obvestila o neplačanih obveznostih le-teh ne poravnajo, 
učenci naslednjega dne ne morejo več dobiti kosila. 

 

Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno 
pogovorijo s socialno delavko Andrejo Šurla. 
 

Pravila vedenja v jedilnici – nekaj napotkov: 

 v jedilnico vstopimo mirno, se ne prerivamo in ne tečemo, 

 na kosilo prihajamo samo s kartončkom, 

 sedemo na ustrezno mesto in tiho uživamo hrano, se ne pogovarjamo glasno, 
ne kričimo, 

 po končanem obroku pospravimo za seboj in mirno odidemo iz jedilnice. 
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ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Za učence bodo organizirani sistematični zdravstveni pregledi in cepljenje.  

Natančen razpored objavi zdravstvena služba v mesecu septembru. 

V sodelovanju z zobozdravstveno službo bodo potekali sistematični pregledi zob ter učenje 
pravilnega čiščenja in nege zob.  

 

PREVOZI UČENCEV  

Prevoze bomo organizirali tako, da bodo učenci na začetek pouka čakali čim krajši čas in bi 
se po končanih dejavnostih čim prej odpeljali domov. S tem namenom je potrebno 
usklajevati urnik in vozni red šolskih avtobusov. 

 

Šolski okoliš je zelo obsežen. Učenci, ki so oddaljeni več kot  4 km, se v šolo vozijo s 
šolskimi avtobusi iz  smeri Laz, Uršnih sel in Stranske vasi. 

 

Učenci, ki prihajajo v šolo po poteh, ki jih Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu 
označi kot nevarne poti, so upravičeni do brezplačnih avtobusnih vozovnic za mestni 
avtobus.  

 

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV 

Vozni red šolskih avtobusov 

JUTRANJE VOŽNJE: 

Laze - Uršna sela (spomenik) - Uršna sela (zadružni dom) - Ljuben (križišče) - Ljuben I. - 
Ljuben II. – Vel. Podljuben - Mali Podljuben - Birčna vas - Birčna vas (železniška postaja) - 
Birčna vas (podružnična šola) – Stranska vas (križišče) - Rajnovšče - Rakovnik – Jama – 
Lakovnice (gasilski dom) - Stranska vas (gasilski dom) – Stranska vas (križišče) – Ruperč vrh - 
Škrjanče - OŠ Šmihel 

ODHOD: 6.15 

PRIHOD: 7.05         27, 5 km 

Laze - Uršna sela (spomenik) - Uršna sela (zadružni dom) - Ljuben (križišče) - Ljuben I. - 
Ljuben II. - Veliki Podljuben – Mali Podljuben - Birčna vas - Birčna vas (železniška postaja) - 
Birčna vas (podružnična šola)– Ruperč vrh - Škrjanče - OŠ Šmihel 

ODHOD: 7.30 

PRIHOD: 8.05         20,0 km 

Rajnovšče - Rakovnik – Jama – Lakovnice (gasilski dom) - Stranska vas (gasilski dom) – 
Stranska vas (križišče) – Ruperč vrh – Birčna vas (železniška postaja) - Birčna vas 
(podružnična šola) - Škrjanče –  OŠ Šmihel 

ODHOD: 7.40 

PRIHOD: 8.05         10,0 km
  

VOŽNJE PO POUKU: 

OŠ Šmihel – Škrjanče - Birčna vas (železniška postaja) - Birčna vas (podružnična šola) - 
Stranska vas (križišče) – Stranska vas (gasilski dom) – Jama – Lakovnice (gasilski dom) - 
Rakovnik – Rajnovšče - Birčna vas (podružnična šola) - Birčna vas – Vel. Podljuben - Mali 
Podljuben - Ljuben II. - Ljuben I. - Ljuben (križišče) - Uršna sela (zadružni dom) - Uršna sela 
(spomenik) - Laze 

ODHOD: 13.10         28,4 km 

Odhod v petek ob 14.00 
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OŠ Šmihel – Škrjanče - Birčna vas (podružnična šola) - Birčna vas (železniška postaja) - 
Birčna vas – Vel. Podljuben – Mali Podljuben – Veliki Podljuben - Ljuben II. - Ljuben I. - 
Ljuben (križišče) - Uršna sela (zadružni dom) - Uršna sela (spomenik) - Laze 

ODHOD: 13.55         20,0 km 

Odhod v petek ob 13.10 

 

OŠ Šmihel – Škrjanče – Ruperč vrh - Birčna vas (železniška postaja) - Birčna vas 
(podružnična šola) - Stranska vas (križišče) – Stranska vas (gas. dom) – Jama – Lakovnice 
(gasilski dom) - Rakovnik – Rajnovšče 

ODHOD: 14.00           10 km 

Odhod v petek ob 13.10 

 

OŠ Šmihel - Škrjanče – Ruperč vrh - Stranska vas (križišče) - Stranska vas (gasilski dom) - 
Jama - Rakovnik - Rajnovšče - Ruperč vrh - Birčna vas (podružnična šola) – Birčna vas 
(železniška postaja) – Birčna vas – Vel. Podljuben - Ljuben II. - Ljuben I. – Ljuben (križišče) - 
Uršna sela (zadružni dom) – Uršna sela (spomenik) - Laze 

ODHOD: 14.45         23,5 km 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

S k u p a j:                   139,4 km 

         

 

OŠ Šmihel - Škrjanče – Ruperč vrh - Stranska vas (križišče) - Stranska vas (gasilski dom) - 
Jama - Rakovnik - Rajnovšče - Ruperč vrh - Birčna vas (podružnična šola) – Birčna vas 
(železniška postaja) – Birčna vas – Vel. Podljuben - Ljuben II. - Ljuben I. – Ljuben (križišče) - 
Uršna sela (zadružni dom) – Uršna sela (spomenik) - Laze 

ODHOD: 15.45 (VOZI SAMO TOREK IN ČETRTEK)    23,5 km 

 

PREDVIDENO ŠTEVILO AVTOBUSOV: 

ZJUTRAJ: 2  PO POUKU: 2 

 

Učenci čakajo na organiziran prevoz v jedilnici ali v knjižnici. Za varstvo učencev skrbijo 
dežurni učitelji oziroma učitelji po razporedu. 

 

Spoštovanje pravil prometne varnosti je življenjskega pomena za vsakega udeleženca v 
cestnem prometu. Če teh pravil ne upoštevamo, ogrožamo sebe in druge. 

 Na avtobusnem postajališču morajo učenci disciplinirano počakati na prihod 
vozila za prevoz.  

 Če dežurni učitelj opozori učenca na nepravilno obnašanje, mora le-ta 
upoštevati njegovo opozorilo kot korak k izboljšanju njegove osebne varnosti. 
Navodila dežurnega učitelja je potrebno upoštevati, ne glede na to, če je učenec 
vključen v varstvo vozačev ali ne. 

 Pri čakanju na prevoz mora učenec ravnati tako, da zagotavlja varnost sebi in 
tudi drugih ne sme zavajati v nevarnost. 

 Ob prihodu vozila za prevoz morajo učenci, ki čakajo na prevoz, mirno počakati 
v skupini na primerni varnostni razdalji od premikajočega se vozila vse do 
trenutka, ko se vozilo popolnoma ustavi. Ob tej skupini je tudi dežurni učitelj. 

 Pri vstopanju morajo učenci vstopati v vozilo posamično, pri tem morajo 
zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom. 

 Pri vstopanju in izstopanju je potrebno pozdraviti voznika in sopotnike. 
 Takoj po vstopu naj učenec sede na prvi prost sedež in se priveže z varnostnim 

pasom, če je le-ta vgrajen. 
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 Voznik ni dolžan sprejeti na avtobus ali kombi oseb, ki se vedejo neprimerno 
(učence, ki kričijo, so nasilni do sopotnikov ter voznika, ki namerno uničujejo 
opremo v vozilu). O tem voznik takoj obvesti vodstvo šole. 

 Potnik je dolžan prevozniku povrniti škodo, ki jo je povzročil na ali v vozilu. 

 

Voznik sme odkloniti nadaljnji prevoz učencu, ki ne spoštuje predpisov o javnem redu med 
vožnjo. O tem takoj obvesti ravnatelja, lahko tudi starše. 

 

 

AKTIVNOSTI ŠOLE V SKRBI ZA ZDRAV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ 
UČENCEV 

 
KARIERNO SVETOVANJE 

 

Skozi celo šolsko leto bomo učence seznanjali s srednješolskimi programi, srednješolskimi 
vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter različnimi poklici. Skozi različne izkustvene delavnice 
bodo učenci prepoznavali svoje karierne interese, osebnostne lastnosti, spretnosti, veščine 
ter močna področja. Informacije kariernega svetovanja bodo v pomoč pri usmerjanju 
učencev v tiste poklice in poklicna področja, kjer bodo lahko optimalno gradili svojo 
poklicno kariero. 

 

Učencem prvega in drugega triletja bomo skozi različne dejavnosti ob pouku prestavljali 
poklice ter jih seznanjali z dejavnostmi posameznih poklicnih področij.  

Za učence 9. razreda bomo organizirali skupinske in individualne oblike poklicnega 
svetovanja. Večji deli razrednih ur bomo namenili obiskom dijakov, svetovalnih delavk in 
profesorjev iz srednjih šol. Tovrstna oblika sodelovanja se je v preteklih šolskih letih izkazala 
kot izredno uspešna, zato jo bomo obdržali tudi v tem šolskem letu.  

Določene dejavnosti poklicnega informiranja bomo izvedli tudi v okviru naravoslovnih in 
tehničnih dni (obisk Šolskega centra Novo mesto, dnevi odprtih vrat). Sodelovali bomo s 
starši, Zavodom za zaposlovanje Novo mesto, podjetji ter srednjimi šolami v Mestni občini 
Novo mesto. Učence bomo vključili v projekt Akademija znanja. 

 

Učenci, za katere se bo izkazalo, da težje prepoznajo svoj poklicni interes, bodo izpolnili 
vprašalnik – računalniški program Kam in kako ter izpolnili test poklicnih interesov. Sproti 
jih bomo seznanili z novostmi na področju srednješolskega izobraževanja ter možnostmi 
štipendiranja.  

 

PROMETNA VARNOST UČENCEV 

Skrb za varnost je stalna skrb vseh strokovnih delavcev z namenom informiranja, učenja 
prometnih pravil, ustreznega ravnanja v prometu in pridobivanja spretnosti za varno 
ravnanje. V septembru bodo policisti in člani ZŠAM posebno pozornost namenjali 
prvošolcem in njihovim staršem ter mlajšim učencem pri prihajanju in odhajanju iz šole s 
projektom »Začetek šole«. V skrb za prometno varnost bomo vključili tudi člane sveta 
staršev,  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in društva ZŠAM. 

 

K boljši prometni varnosti prispeva tudi kolesarski tečaj.  Učenci 5. razreda bodo po 
predhodnem pisnem soglasju staršev opravljali praktični del kolesarskega tečaja.   Izvajali 
ga bomo v popoldanskem času. Učenci 4. razreda  bodo v okviru pouka opravljali teoretični 
del kolesarskega tečaja in spretnostno vožnjo na poligonu. 
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Prometna vzgoja oblikuje otroka v kulturnega in strpnega udeleženca v prometu, 
sposobnega varnega vključevanja v promet in ravnanja kot pešca, potnika ali kolesarja. Pri 
vzgojnem učinkovanju se srečujeta dejavnost šole in staršev. 

 

Preventivne aktivnosti: 

 poudarek na vsebinah iz prometne vzgoje, na prvem srečanju s starši  in učenci – 
pogovor policista s starši prvošolcev ob prvem šolskem dnevu oz. na prvem 
roditeljskem sestanku – »Prvi koraki v svetu prometa«, 

 predstavitev prometno-varnostnega načrta in razgovor o ravnanju v prometu za 
učence vseh razredov (razredne ure, šolska skupnost), 

 učenci od 1. do 4. razreda z razredničarkami, policistom in predstavniki Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v tednu mobilnosti prehodijo varne 
pešpoti v šolskem okolišu, 

 teden prometne varnosti – vključevanje v dejavnosti ob ETM – »Ulice otrokom«, 
 učenci 4. razreda se v okviru programa Jumnicar seznanijo s pravili varne vožnje 

ter se poizkusijo v vlogi voznika in pešca, 
 šolsko in občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu?, 
 seznanitev učencev z nošenjem odsevnih teles, rumene rutice in kolesarske 

čelade – akcija »Bodi preViden«, 
 opozoriti učence na varno vožnjo s kolesi na kolesarskih stezah in poteh, 
 usposabljanje za vožnjo kolesa, 
 varno kolo, 
 »Bistro glavo varuje čelada«, 
 zagotavljanje trajnostnega ukrepa za varno pot v šolo – »Merilec hitrosti«, 
 igra »Prometna kača« za učence 2. triletja. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

Šola skrbi tudi za  zdrav razvoj otroka, zato je dnevno in tedensko delo učencev organizirano 
tako, da se čim bolj enakomerno vrstijo obremenilne in sprostitvene dejavnosti učencev. 
Učenci imajo vsak dan dva daljša 20-minutna odmora. En odmor bo namenjen malici, drugi 
pa kosilu. 

Zdravstvena vzgoja bo vključena tudi v pouk nekaterih predmetov (SO, SN, NAR, BIO, GOS, 
ŠPO, tečaj prve pomoči,..) in v delo oddelčnih skupnosti (skrb za higienski režim v učilnicah, 
pri prehrani). 

 

Izvajali bomo naslednje zdravstveno-vzgojne vsebine, predpisane s strani Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.  

 

razred Vsebina dejavnosti OŠ Šmihel Podružnica 

1. razred Zdrave navade 19. 9. 2016 19. 10. 2016 

2. razred Osebna higiena in umivanje rok november 2016 17. 10. 2016 

3. razred Zdrav način življenja 30. 9. 2016 18. 10. 2016 

4. razred Preprečevanje poškodb marec 2017 21. 10. 2016 

5. razred Zasvojenost februar 2017 20. 10. 2016 

6. razred Odraščanje 10. 5. 2017  

7. razred Pozitivna samopodoba in stres 7. ali 14. 11. 2016  

8. razred Medosebni odnosi junij 2017  

9. razred Vzgoja za zdravo spolnost november 2016  
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Pozornost bomo namenjali tudi vsakodnevnemu pravilnemu sedenju in koristni izrabi 
prostega časa. S temi aktivnostmi skušamo preprečiti okvare hrbtenice, vida in sluha, ki so 
v porastu. Prav tako pa je po poročilu šolskega dispanzerja velik porast okvar sluha. 

 

Z namenom zmanjšanja viroznih obolenj bo skrb vseh nas namenjena higieni rok, higieni 
kašljanja in kihanja ter higieni površin.  

Zdravstveno varstvo bomo uresničevali tudi s pomočjo Zdravstvenega doma Novo mesto. 
Za učence bodo organizirani sistematični zdravstveni pregledi in cepljenje. Natančen 
razpored objavi zdravstvena služba v mesecu septembru. V sodelovanju z zobozdravstveno 
službo bodo potekali sistematični pregledi zob ter učenje pravilnega čiščenja in nege zob. 

V skladu s Programom imunoprofilakse in kemoprofilakse 2009 (Ur. list št. 24/2009) bo za 
učenke, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole, cepljenje proti HPV. Cepljene bo potekalo ob 
sistematskih pregledih. Učenke in njihove starše bomo informirali preko pisnega gradiva, 
po potrebi pa tudi na roditeljskem sestanku. 

    

a) sistematične preglede učencev 1., 3., 6. in 8. r. 

 

b) sistematični pregledi zob bodo opravljeni za vse učence.  
 

Učenci od 3. in 4. razreda se bodo vključili v tekmovanje za čiste zobe. Učenci od 1. do 3. 
razreda pa si bodo umivali zobe tudi v šoli. 

 

Na šolskem dispanzerju bodo podali mnenje o zdravstvenem stanju učencev za letovanje ter 
pregledali šolske novince.  

 

V šoli se bomo trudili za boljše zdravstveno-higienske pogoje (osvetlitev, temperaturo, 
prezračevanje, ustrezno pohištvo, vzdrževanje čistoče ...). 

 

Naloga aktiva učiteljev BIO in GOS 

 

Posebno pozornost bomo namenili pomenu zdrave prehrane, nujnosti zaužitja šolske malice, 
zlasti v primeru slabe hranjenosti, in preprečevanja kariesa zob. Z mladostniki se bomo 
pogovarjali tudi o osebni urejenosti ter o škodljivosti pretirane uporabe in posledic sodobne 
IKT tehnologije, ki se kažejo na vidu in sluhu. 

 

Naloga aktiva učiteljev športa 

 

Pri pouku športa bodo učenci izvajali tudi vaje za izboljšanje drže in za korekcijo že 
nakazanih okvar.  

 

Pred začetkom pouka bomo 1 x tedensko zunaj ali v telovadnici izvajali jutranjo telovadbo. 
Vodili jo bodo učenci, nadarjeni na športnem področju. Sodelovali pa bodo tudi učitelji, ki  
bodo imeli 1. uro pouk. 

 

Na začetku 4. ure bodo učenci skupaj z učiteljem izvedli nekaj razteznih vaj. Minuto za 
zdravje bo vodil dežurni učenec. Nabor vaj bosta pripravila učitelja športne vzgoje Damjana 
Burgar in Gorazd Canič. 
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PREVENTIVNE DELAVNICE  

 

Nadaljevali bomo z dejavnostmi prednostnih nalog in šolskega projekta, ki prispevajo k 
uspešnejšemu učenju, s poudarkom na rednem, sprotnem učenju ter učenju z 
razumevanjem in pisanju domačih nalog. Po potrebi bomo v določenih oddelkih na to 
temo izvajali tudi delavnice. 

 

Pozorni bomo na verbalno in prikrito nasilje. Izvajali bomo  preventivne delavnice s 
področja nenasilne komunikacije, reševanja konfliktov in preprečevanja nasilja. Naša 
usmeritev je ničelna toleranca do nasilja.  

 

V okviru naravoslovnih dejavnosti in razrednikovih ur bo del vsebin skozi program 
Neodvisen.si  namenjen preventivnim dejavnostim pri preprečevanju zasvojenosti in 
kakovostnemu prostega časa.  

 

V novembru, ki  je mednarodni mesec preprečevanja odvisnosti (odvisnost od drog, 
interneta, televizije, alkohola, tobaka, hrane ...), bomo preventivi namenili več pozornosti 
tudi v šoli. Posamezne teme bomo obravnavali pri določenih predmetih kot tudi izven 
rednega pouka z nadarjenimi učenci. Dejavnosti bomo izvajali tekom celega šolskega leta 
in jih predstavili tudi staršem v  času rednih govorilnih ur oz. na tematskih roditeljskih 
sestankih, natečajih. Uporabljali bomo različne oblike in metode dela: predavanja, 
pogovori, delavnice, okrogle mize, vprašalniki, likovno, gledališko, glasbeno ustvarjanja, 
razstave izdelkov, aktivnosti s področja športa …). ter si prizadevali razvijati močna 
področja vsakega učenca. 

 

Učence bomo čim bolj informirali ter jih usmerjali v zdrav način življenja (obisk ekološke 
tržnice, pomen gibanja, fizičnih aktivnosti, pravilna prehrana, vzdrževanje dobre psihične 
kondicije), obvladovanju čustev (strah, sram, jeza, žalost …) in konstruktivno reševanje 
konfliktnih situacij. Ob sredah, v času od 14.00 do 15.00 ure, bodo pogovorne ure, kjer 
bodo učenci s pomočjo strokovnih delavcev razreševali aktualno problematiko. 

 

Vključili se bomo tudi v vrstniške delavnice v projektu Brez izgovora - O2 za vsakega. 

 

EKOLOŠKE DEJAVNOSTI 

Pomembno je tudi osveščanje učencev in delovanje na področju ekologije. Nadaljevali 
bomo z  dejavnostmi, ki smo jih že doslej izvajali za pridobitev statusa EKO šole in 
pridobitev EKO zastave.  

 

Učence ekološko osveščamo tudi s celoletnim ločevanjem odpadkov, zbiranjem 
neuporabnih baterij, plastičnih zamaškov ter odpadnega papirja. Izvedli bomo dve večji 
zbiralni akciji starega papirja – prvo od 26. 9. do 30. 9. 2016 in drugo v mesecu aprilu 
2017. Izkupiček prve zbiralne akcije bo namenjen kritju stroškov dni medpredmetnega 
povezovanja.  

 

Sredstva druge zbiralne akcije bomo namenili kritju stroškov ob zaključku šolanja 
devetošolcev. 

 

V okviru ciljev EKO ŠOLE učenci čistijo šolsko okolico in skrbijo za urejenost.  
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Skozi vsakodnevno izvajanje različnih dejavnosti, poglobljeno pa ob ekoloških dneh,  naj bi 
vsi skupaj pripomogli k ekološki osveščenosti in z ekološkim ravnanjem skrbeli za naše 
okolje. 

 

Člani EKO kluba in drugi učenci bodo sodelovali na različnih natečajih s področja ekologije. 

 

RAVNANJE V PRIMERU NARAVNIH NESREČ 

 

Z Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto ali Prostovoljnim gasilskim društvom Šmihel 
bomo v oktobru 2016 izvedli vajo v primeru požara. Z namenom, da  bomo znali 
pravočasno, predvsem pa varno zapustiti šolsko stavbo, bomo vajo v izpraznitvi šole 
ponovili tudi sami, brez v naprej dogovorjenega termina.  

 

POVEZOVANJE ŠOLE  Z OKOLJEM 

 

Šola bo sodelovala: 

 z drugimi osnovnimi šolami (kadrovsko področje) in podružničnimi šolami, 
 s srednjimi šolami: gimnazija, strokovne in tehniške šole (poklicna orientacija), 
 z OŠ Dragotin Kette in Varstveno delovnim centrom (sprejemanje drugačnih), 
 z VVO (vključevanje nadarjenih učencev v okviru prostovoljstva), 
 z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela, 
 z Društvom paraplegikov, Društvom slepih in slabovidnih, Društvom gluhih in 

naglušnih. 
 z Domom starejših občanov (na kulturnem področju), 
 s kulturnimi ustanovami v občini. 
 s krajevnimi skupnostmi in krajevnimi organizacijami Rdečega križa (kulturni 

program, očiščevalne akcije, finančna pomoč pri letovanju, šoli v naravi…), 
 z zunanjimi inštitucijami (CSD, Posvetovalnica za otroke in starše, Razvojna 

ambulanta, Policijska postaja Novo mesto),      

 z Gasilskim društvom Šmihel in Stranska vas (ID in različne akcije). 
 

Za lažji prehod otrok iz VVO v šolo bomo z VPNM Pedenjped in Rdeča Kapica konec 
oktobra 2016 izvedli srečanje učiteljic in vzgojiteljic na temo Uspešno vključevanje otrok v 
šolo in najpogostejše težave ob prehodu iz vrtca v šolo. V decembru 2016 bodo šolski 
novinci prišli na obisk v šolo, v juniju 2017 pa jih bodo s predstavo v vrtcu razveselili 
prvošolci. Spomladi bomo izvedli skupni pohod in gibalne igre.  

 

Udeležili se bomo tudi predavanja strokovnjaka razvojne psihologije na temo razvojen 
značilnosti šestletnikov in vzgojno-izobraževalno delo.  

 

SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI 
 

S starši bomo sodelovali pri udejanjanju Vzgojnega načrta OŠ Šmihel in  Pravil šolskega 
reda in izvajanju dejavnosti iz Razvojnega načrta OŠ Šmihel, zlasti s področja 
Medsebojnega sodelovanja udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

Sodelovanje na vzgojnem področju bo potekalo v prizadevanjih za zdrav telesni in duševni 
razvoj otrok ter pri neposrednem vključevanju staršev v vzgojno-izobraževalno dejavnost. 
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Sodelovali bomo preko govorilnih ur, roditeljskih sestankov, obiskov na domu, delavnic, 
obiskov prireditev in sveta staršev. Aktualne informacije bomo objavljali na spletni strani 
šole, v zavihku starši. 

V okviru šolskega projekta bomo v določene dejavnosti usmerjali tudi  starše, zlasti da bi 
bili otrokom s svojim vedenjem zgled, da bi jih naučili vljudnega pozdravljanja in vikanja ter 
da bi namenili nekaj minut svojega časa za pogovor o pomenu bontona. Želimo, da bi se 
starši aktivneje vključili v dejavnosti prednostne naloge s področja branja (branje, lasten 
zgled in spodbuda …). 

 

Dobro sodelovanje s starši je za otrokov razvoj in napredek izrednega pomena.  Razvijali in 
nadgrajevali bomo dejavnosti, ki smo jih  ob izmenjavi primerov dobre prakse in novo 
pridobljenimi znanji poglabljali v okviru  dejavnosti Mreže 2 –  Z mreženjem krepimo 
sodelovanje, ki poteka preko Šole za ravnatelje. 

 

RODITELJSKI SESTANKI 

Roditeljski sestanki bodo potekali po naslednjem vrstnem redu: 

 

1. roditeljski sestanek (UVODNI) 

6.  septembra 2016 smo izvedli 1. roditeljski sestanek. Na  skupnem delu je ravnateljica 
predstavila letni delovni načrt šole s poudarkom na prednostni nalogi Branje za znanje in 
zabavo ter s šolskim projektom Odgovorni Šmihci in vseslovenskim projektom Rastoča 
knjiga.  Staršem je predstavila nekatera določila Hišnega reda OŠ Šmihel in Pravil šolskega 
reda OŠ. Podala je informacije v zvezi s šolskim koledarjem in spremembami v njem. 
Seznanila jih je s šolsko prehrano, vlogami za statuse, opravičevanjem odsotnosti, oblikami 
sodelovanja s starši.  

 

Razredniki so po končanem skupnem delu staršem v oddelku predstavili aktualne teme, 
vezane na posamezni razred, jih seznanili s predmetnikom in dejavnostmi ter prisluhnili 
pobudam in predlogom staršev. Razredničarke 3. razreda so starše seznanile s številčnim 
ocenjevanjem.   

 

2. roditeljski sestanek 

Drugi roditeljski sestanek bo 16. februarja 2017. Razredniki bodo staršem podali analizo 
vzgojno-izobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju. 

 

3. roditeljski sestanek 

Tretji  roditeljski sestanek bo namenjen predavanju, ki bo vsebinsko vezano na šolski 
projekt Odgovorni Šmihci. Izvedli ga bomo v marcu ali aprilu 2017.   
 

4.   roditeljski sestanek 

21. junija 2017 bo zaključni roditeljski sestanek, ker bodo učenci in razredniki predstavili 
delo in dosežke šolskega leta. Starši pa bodo izpostavili pozitivne stvari ter podali pobude 
in predloge za izboljšave.  

Vključili bomo tudi športne aktivnosti učencev in staršev v kolikor bo pri starših še prisoten 
interes. 
 

OPOMBA:  

Poleg navedenih roditeljskih sestankov bomo izvedli še naslednje roditeljske sestanke: 
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Za starše učencev 9. razreda. Tema bo vezana na »karierno svetovanje«.  

 

Za starše učencev Romov. Po analizi prvega roditeljskega sestanka se bomo odločili glede 
nujnosti posebnega roditeljskega sestanka. Izvedli ga bomo v oktobru 2016 na temo: 
»Pomen rednega obiskovanja pouka in sprotnega sodelovanja s starši«.  

 

Za starše bodočih prvošolcev. Starše bodočih prvošolcev bomo v februarju 2017 povabili na 
roditeljski sestanek na temo: »Ob vstopu otroka v šolo«. 

 

Po potrebi bomo za posamezne oddelke izpeljali roditeljski sestanek, vezan na aktualno 
temo oz. problematiko s psihološkega, pedagoškega oz. vzgojno-izobraževalnega 
področja. 

 

NAČRT IZVEDBE GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV  

V šolskem letu 2016/2017 bodo govorilne ure in roditeljski sestanki izvedeni po razporedu 
v spodnji tabeli. Pričetek govorilnih ur je načrtovan po lokacijah: podružnica ob 15.30, 
razredna stopnja na matični šoli ob 16.00, predmetna stopnja ob 16.30. Starši  lahko 
obiščejo tudi govorilne ure dopoldne, ki so  organizirane vsak teden. Na predmetni stopnji 
bodo govorilne ure vsak drugi mesec organizirane po predmetih. Ne glede na to pa starše 
vabimo, da se vsakič oglasijo pri učečih učiteljih posameznega predmeta in pri razredniku. 

 

mesec govorilne ure – datum  roditeljski sestanek – datum 

september torek, 27. 9. 2016  1. roditeljski sest. 6. 9. 2016 

oktober torek, 25. 10. 2016 – predmetna  stopnja po predmetih  

november torek, 29. 11. 2016   

december torek, 20. 12. 2016– predmetna  stopnja po predmetih  

januar torek, 24. 1. 2017  

februar četrtek, 16. 2. 2017– predmetna  stopnja po predmetih 2. roditeljski sest. 16. 2. 2017 

marec torek, 28. 3. 2017   

april torek, 25. 4. 2017– predmetna  stopnja po predmetih  

maj torek, 23. 5. 2017  

junij  4. roditeljski sest.  

sreda, 21. 6. 2017 

 

3. roditeljski sestanek bo namenjen predavanju, ki bo vsebinsko vezano na šolski projekt 

Odgovorni Šmihci. Izvedli ga bomo v marcu ali aprilu 2017.   

 

O morebitnih spremembah bodo starši predhodno obveščeni. 

 

V drugem in tretjem triletju naj razredniki starše usmerijo tudi na govorilne ure k učiteljem 
posameznih predmetov. Tako sodelovanje je nujno zaradi dela v manjših učnih skupinah in 
zaradi neposredne izmenjave informacij med učečim učiteljem in starši.  

 

Redne tedenske dopoldanske govorilne ure bodo učitelji prilagodili svojemu urniku in s tem 
seznanili učence in starše. Razpored bo tudi na spletni strani šole. 
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NOSILCI DEJAVNOSTI 

 

dejavnost nosilci (vodja 
podčrtan) 

naloga/e rok 

govorilne ure in 
roditeljski sestanki 

Vesna Slapničar 

Mihaela Gerjovič 

Tatjana 
Badovinac 

spremljanje obiska in 
objava obiska na spletni 
strani šole 

2 dni po govorilnih 
urah 

anketa o 
pričakovanjih staršev 
in o zadovoljstvu 
staršev glede 
sodelovanja s šolo 

Antonija Blatnik 

Andreja Šurla 

Mojca Klobučar 

oblikovanje ankete, 
analiza rezultatov  

januar 2017 

govorilne ure Marjetka 
Dragman 

Breda Knafelc 

Mojca Šumlaj 

 

priprava člankov z 
vzgojno vsebino pred 
učilnico in objava člankov 
na spletni strani šole 
(zavihek starši) 

- pred govorilnimi 
urami 

- mesečno 

misel meseca Andrej Prah 

Vida Šter 

Andreja Šurla 

objava na spletni strani 
šole (zavihek starši) 

- mesečno 

2. roditeljski 
sestanek 

razredniki vabilo, 

analiza VID v 1. 
ocenjevalnem obdobju 

16. 2. 2017 

3. roditeljski 
sestanek 

ravnateljica  

Mojca Šumlaj 

Antonija Blatnik 

 

vabilo, 

priprava tematskega 
roditeljskega sestanka na 
temo šolskega projekta  

marec ali april 
2017 

4. roditeljski 
sestanek 

Damjana Burgar 

Dijana Dronjak 

Barbara Vidic 

 

razredniki 

Skupina: Priprava 
neformalne oblike 
druženja s starši. 

Razredniki: vabilo, 

nastop učencev in 
predstavitev dela v 
drugem ocenjevalnem 
obdobju 

21. 6. 2017 

Šport Špas Gorazd Canič 

Boštjan Miklič 

Andreja Krnc 

 

vabilo, 

načrtovanje in 
organizacija dejavnosti 
(ŠD) 

20. 4. 2017 
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DAN ŠOLE IN SPREMEMBE V ŠOLSKEM KOLEDARJU 

 

Naše dejavnosti v okviru projekta Rastoča knjiga bomo staršem in drugim obiskovalcem 
predstavili ob 152-letnici šole, ki bo v petek, 14. oktobra 2016. Dejavnosti bodo potekale 
med 10. in 15. uro.  

 

V popoldanskem času bomo izvajali naslednje dejavnosti:  

 22. 12. 2016 – tehniški dan in dobrodelni koncert, 
 31. 5. 2017 – podelitev najvišjih priznanj. 

 
 

DELO SVETA ŠOLE  IN SVETA STARŠEV 

Šolska zakonodaja daje svetu staršev in svetu šole že ustaljene naloge s področja šolskega 
sklada, prehrane in učbeniškega sklada. Sodelovanje bo potekalo  v okviru zakonskih nalog, 
določenih z Zakonom o zavodih, Zakonom o OŠ in ZOFVI. Ravnateljica in drugi strokovni 
delavci bodo v največji možni meri sodelovali pri pripravi gradiva, analiziranju posameznih 
nalog in pri izvrševanju sklepov.  

 

PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV IN SLUŽB ŠOLE 
 

Uresničevanje zastavljenih nalog iz letnega delovnega načrta je v tesni povezanosti z delom 
strokovnih organov in strokovnih služb šole. Učitelji in drugi strokovni delavci šole se 
povezujejo v strokovne organe z namenom, da se vsebine in naloge izvajajo v medsebojni 
povezanosti in usklajenosti, kajti le tako se cilji lahko čim bolj realizirajo. 

Na šoli delujejo naslednji organi in službe: 

 

UČITELJSKI ZBOR   

V skladu z zakonom in delovnim načrtom načrtuje, organizira in izvaja vzgojno-
izobraževalne naloge šole, tako da: 

 obravnava delovni načrt in skrbi za realizacijo zastavljenih nalog s poudarkom 
na realizaciji      prednostnih nalog, 

 uresničuje vzgojni načrt in deluje po pravilih šolskega reda, 
 predlaga oblike in način dela v manjših učnih skupinah, 
 sodeluje v strokovnih aktivih, 
 analizira učno-vzgojno delo učencev in sprejema v zvezi s tem ustrezne ukrepe, 
 podaja mnenje o vzgojnih ukrepih in vzgojnih opominih, o statusih učencev, 

pohvalah, priznanjih in nagradah učencev, 
 pripravi predlog za izbor učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin,  
 predlaga in uresničuje naloge v povezavi s starši in družbenim okoljem, 
 predlaga nabavo učne tehnologijo in pripomočkov, 
 obravnava razširjeni program šole ter skrbi za njegovo realizacijo, 
 predlaga vsebine programa strokovnega izobraževanja, 
 izvaja tudi druge naloge, ki so neposredno povezane z uresničevanjem ciljev 

osnovne šole. 
 

Učiteljski zbor šole se bo sestajal na ocenjevalnih in študijskih konferencah, razredni in 
oddelčni učiteljski zbor pa se bo sestajal po potrebi. Glede na dolžino ocenjevalnega 
obdobja (1. ocenjevalna konferenca bo januarja) bomo opravljali vmesne analize vzgojno-
izobraževalnega dela v oddelkih.  
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Učiteljski zbor se bo sestajal na jutranjih sestankih ob petkih. Sestanki bodo predvsem 
organizacijske narave, opravili pa bomo tudi določene naloge znotraj šolskega  in 
vseslovenskega projekta, prednostne naloge, dejavnosti Mreže 2 in programa Erasmus +. 
Občasno bo sestanek namenjen tudi določeni strokovni temi.  

Z namenom timskega dela in načrtovanja dejavnosti, v katere je vključenih več izvajalcev, 
bodo vsi strokovni delavci ob sredah v šoli prisotni do 15. ure. 

 

Teme študijskih konferenc bodo s področja bralne pismenosti, ocenjevanja znanja, oblik in 
metod dela, odgovornosti in postavljanja meja ter sodelovanja. 

 

 

RAZREDNI UČITELJSKI ZBOR 

 

je strokovni organ, ki ga sestavljajo vsi učitelji, ki v določenem razredu poučujejo. Vodi ga 
razrednik. Sestajal se bo po potrebi.  

 

Razredni in oddelčni učiteljski zbor na svojih sejah obravnava: 
 

 aktualna vprašanja pouka v razredu oz. oddelku, organizacijo in realizacijo 
drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, 

 vključevanje učencev v dodatni pouk in tekmovanja ter v dopolnilni pouk, 
 predlaga načine dela z nadarjenimi učenci, 
 načina razvijanja učnih navad učencev, 
 preverjanje in ocenjevanje znanja, 
 pohvale, priznanja in nagrade učencem, 
 vloge staršev učencev za prilagajanje šolskih obveznosti v zvezi s statusom,  
 sodelovanje s starši in organizacijo roditeljskih sestankov, 
 vsa vprašanja življenja in dela učiteljev in učencev v oddelku oz. razredu. 

 

NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV 
(NIUSD) 

 

Za kvalitetno izvajanje pouka, prednostnih nalog in zgoraj navedenih nalog je pomembno 
tudi izobraževanje. Strokovni delavci bodo v skladu z 9. členom Pravilnika o šolskem 
koledarju (med jesenskimi in zimskimi počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi 
počitnicami pa najmanj tri dni strokovnega izobraževanja) načrtovali lastno izobraževanje, 
ki bo vezano na prednostne naloge šole, izobraževanje v Mreži 2 (Z mreženjem krepimo 
sodelovaje) in Erasmus +. 

 

Zaradi pozitivnih izkušenj bomo čim več izobraževanja izpeljali v šoli za celoten kolektiv. 
Izkoristili bomo tudi »potencial zbornice« ter spodbujali strokovne delavce k predstavitvi 
določene teme in primerov dobre prakse. Delali bomo tudi po metodi »Berem zate«, ki jo 
bomo dopolnili z delavnicami. 

 

Prednostno bo izobraževanje, vezano na prednostne naloge šole in šolski projekt, predvsem 
na  naloge višjih taksonomskih stopenj, ocenjevanje znanja, sporočanje bistva in razvijanje 
kritičnega mišljenja ter na uporabo različnih oblik in metod dela. Izvedli bomo strokovno 
razpravo »Znanje poštevanke« ter razpravo na temo »O obravnavi umetnostnih besedil«.  
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Nujna je udeležba na študijskih skupinah določenega predmetnega področja znotraj 
mentorske mreže šol, saj študijske skupine prispevajo k nadgradnji znanj predmetnega 
področja posameznika. V povezavi s študijskimi skupinami, kjer bo še naprej osrednja tema 
formativno spremljanje in tudi sicer se bomo izobraževali tudi s področja E-šolstva, saj je za 
delo v študijskih skupinah nujna uporaba spletne učilnice.  

 

Izobraževanje tehničnega kadra (kuharice, hišnik, čistilke) bo vezano na njihovo dejavnost. 
Računovodkinja se bo vključevala v izobraževanja Društva računovodij, poslovna sekretarka 
v seminar za poslovne sekretarke in druge aktualne posvete,  organizatorica informacijskih 
dejavnosti in ravnateljica v mednarodno konferenco SIRIKT, pomočnik in ravnateljica v 
izobraževanje pomočnikov oziroma ravnateljev preko ŠR in drugih posvetov ter v strokovno 
ekskurzijo ravnateljev in pomočnikov in mednarodno razstavo učil. 

 

Članice projektnega tima Erasmus + in drugi strokovni delavci bodo izmenjali primere 
učinkovite komunikacije na srečanju v Latviji v oktobru 2016 ter na Slovaškem aprila 2017. 

 

Med obliko izobraževanja uvrščamo tudi strokovno ekskurzijo, ki jo bomo izvedli v primeru 
ponovnega rednega nakazovanja stroškov za izobraževanje delavcev s strani MIZŠ-ja. 
Načrtujemo 2-dnevno ekskurzijo v času od junija do avgusta 2017. 

 

 

RAZREDNIK 

vodi razredno skupnost in skrbi za sodelovanje šole s starši. 

 

Naloge razrednika: 

 spremlja  psihofizične sposobnosti, nagnjenja, interese, razvojne posebnosti 
učencev ter njihove pogoje življenja in dela, 

 spremlja obremenjenost učencev s šolskim delom ter načrtuje razgovore z 
ostalimi učitelji o problematiki razreda, 

 razvija in pospešuje dejavnosti učencev, 
 je koordinator programa za učence, ki jim je nudena dodatna strokovna pomoč, 

in za učence tujce, 
 spremlja, vodi in je odgovoren za dokumentacijo učencev in oddelka ter zbira in 

razvršča podatke o učencih, 
 organizira in izvaja roditeljske sestanke, govorilne ure in obiske na domu. 

 

 

STROKOVNI AKTIVI  

Za uspešno uveljavljanje vzgojno-izobraževalnega dela se strokovni delavci povezujejo v 
strokovne aktive, ki jih vodijo: 

 

 aktiv učiteljic 1., 2. in 3. razreda  

 aktiv učiteljic 4., 5. in 6. razreda  

 družboslovno področje (ZGO,GEO, DRU, DKE) 

 naravoslovno področje  

Klavdija Hrastar 

Mihaela Gerjovič 

Andrej Lenartič 

Alojz Hudelja 

 slovenski jezik  

 matematika                                      

 šport 

 delo z učenci Romi   

Karmen Jenič 

Milena Košak 

Gorazd Canič 

Mojca Klobučar 
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Učitelji 1. in 2. triletja ter učitelji podaljšanega bivanja se praviloma udeležujejo vseh 
predmetnih aktivov. Glede na tematiko oziroma dnevni red se predmetnega aktiva udeleži 
ena učiteljica posameznega razreda. 

 

Aktiv športa sestavljajo: Gorazd Canič, Damjana Burgar, Boštjan Hribar, Boštjan Miklič, 
Marjetka Slana Pevec.  

 

Aktiv družboslovja poleg učiteljev aktiva za slovenščino sestavljajo še: Andrej Lenartič, 
Marija Štangelj, mag. Irena Hlača, Mojca Klobučar, Anica Klobučar, Diana Dronjak, Milka 
Hudoklin. Občasno se bodo vključili v oba aktiva še drugi strokovni delavci.  

 

Za vsebinski del glasila Šok je zadolžena Erika Starina. Oblikovala pa ga bo Karmen Jenič.  

 

Nosilci  programa posameznih prireditev bodo: 

 

Sekvoja še vedno šumi (prireditev ob zaključku 
projekta Kulturne dediščine): 6. 10. 2016 

Prireditev, posvečena projektu Rastoča knjiga:  

14. 10. 2016 

Prireditev ob dnevu samostojnosti in novoletni 
dobrodelni koncert: 22. december 2016 

Prireditev ob kulturnem prazniku: 7. februar 2017 

Prireditev ob podelitvi bralne značke: april 2017 

Prireditev ob podelitvi najvišjih priznanj :  

31 maj 2017 

Valeta,: 15. junij 2017 

Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku pouka: 
23. 6. 2017 

Vida Šter 

 

Mojca Klobučar 

 

Boštjan Hribar, Vlasta Močnik Gabrič  

 

Erika Starina, Zlatka Galič 

Marjetka Dragman, Andreja Šurla 

Karmen Jenič 

Justina Husu  

 

Aktiv podaljšanega bivanja 

 

Preko šolskega radia bomo obeležili druge pomembne kulturne dogodke. S kulturnim 
programom bomo po potrebi sodelovali z zavodi, organizacijami in društvi. 
 

Predlog prednostnih nalog za delo strokovnih aktivov za šolsko leto 2016/2017: 

 

Prednostne naloge aktivov bodo vezane na šolski in vseslovenski projekt ter prednostno 
nalogo šole. Dejavnosti bodo usmerjene v  razvijanje odgovornosti pri opravljanju šolskega 
in domačega šolskega dela ter pridobivanje uporabnega znanja. Učenci bodo osvežili 
pravila obnašanja v šoli, se o njih pogovoriti in izobesili napise na vidna mesta v šoli. Izbrali 
si bodo dejavnost šolskega dela, v kateri se bodo trudili napredovati (redno opravljanje 
domačih nalog, odgovorno opravljanje nalog reditelja, desetminutno branje). 

 

Na učnem področju bomo pozornosti posvečali hitrosti, dinamiki, vztrajanju pri natančnosti 
in sodelovanju, prepisu s table, urejenosti zvezkov, samostojnosti pri iskanju podatkov, 
rednosti domačih nalog in pregledovanju le-teh, pomenu postopka reševanja in ne le 
rezultatu, povezovanju snovi z življenjem. 

 

Na vzgojnem področju bo poudarek na spoštljivem in iskrenem odnosu, strpni 
komunikaciji, spoštovanju dogovorjenega. 

 

Poleg tega bodo naloge aktivov še naslednje: 
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 več nalog z odgovori v zahtevanih enotah,  
 preverjanja znanja poštevanke za učence od 4. do 9. razreda, 
 seštevanje in odštevanje racionalnih števil, 
 računanje na pamet, 
 naloge načrtovanja s poudarkom na natančnosti, 
 povezovanje podatkov, 
 več nalog za preverjanja razumevanja prebranega besedila, kjer bo učenec  
 moral tvoriti celovit odgovor, 
 učenje strategij, reševanje besedilnih nalog po korakih, 
 uporaba postopkov pri raziskovalnem delu,  
 učence učiti sporočanja bistvo konkretnimi vprašanji, bralnimi nalogami, kvizi   
 in tabelsko sliko, 
 odgovarjanje v celih povedih, 
 uporaba usvojene strokovne terminologije, 
 večkratno preverjanje razumevanja navodil, 
 več samostojnega pisanja v tujem jeziku, 
 usvajanje jezikovnih spretnosti,  
 spodbujanje ustvarjalnosti in razvijanje kritičnega mišljenja,  
 krepitev domovinske zavesti pri učencih, 
 uvajanje naravoslovnih kotičkov in naravoslovnih slovarčkov, 
 v 4. razredu v prvem ocenjevalnem obdobju, v 3. razredu pa v drugem  
 ocenjevalnem obdobju diagnosticirati bralne, pisalne in pravopisne težave 
 diferencirati obseg in zahtevnost domačih nalog ter jih dosledno pregledovati, 
 sodelovanje v mednarodnem projektu v okviru Erasmus + 
 izvajanje jutranje telovadbe in minute za zdravje ter spodbujati aktivnosti za  
 razgibavanje učencev,  
 razvijati splošno motorično vzdržljivost z večjimi obremenitvami in zahtevnejšimi  
 nalogami,  
 medpredmetno načrtovanje in izvajanje dni dejavnosti ter medpredmetnost pri  
 pouku (povezava z učiteljem drugega predmeta, skupna obravnava snovi in s  

 tem prihranek na času). 
 

Vodja aktiva skliče najmanj tri sestanke. Povezuje se z vodstvom šole, s knjižničarko ter  
svetovalnima delavkama. O delu aktiva vodi dokumentacijo (zapisnik z dnevnim redom in 
sklepi ter prilogo prisotnih članov), ki jo sproti odda ravnateljici.  

 

V delovanju strokovnih aktivov bomo še naprej delovali v smislu premika k strokovnim 
temam. Le-te bodo predstavljale večino dela, organizacijske zadeve pa bomo usklajevali na 
posameznih sestankih. 

 

ŠOLSKA DRUŠTVA IN ŠOLSKI PARLAMENT 

 

V šol. letu 2016/2017 bodo opravljali mentorstvo društvom in šolskemu parlamentu 
naslednji strokovni delavci: 

 

 šolsko kulturno umetniško društvo  

 šolski šport 

 šolska skupnost  

 šolski parlament    

Vika Kek, Justina Husu  

Boštjan Miklič 

Mojca Šumlaj 

Andreja Šurla 
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DELO RAVNATELJICE  

 

Kot organizatorica vzgojno-izobraževalne dejavnosti je odgovorna za: 

 strokovno zasedbo delovnih mest, 
 ustrezne materialne pogoje dela in videza šole,  
 opremljenost šole s sodobno učno tehnologijo in strokovno literaturo, 

 dobro organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa. 
 

Kot pedagoški vodja je odgovorna za: 

 načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, spremljanje, analiziranje,  
 vrednotenje, 
 spodbujanje posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela in vpeljevanje  
 novosti, varstvo pravic učencev in zakonitost dela, 
 ustvarjanje dobre pedagoške klime in razvijanje sodelovalnega dela. 

 

Kot poslovodna delavka je odgovorna za zakonitost finančno-poslovnega področja in 
vodenje šole. 

Ravnateljica bo pedagoško delo izvajala preko rednih organizacijskih oblik: sestanki in 
konference učiteljskega zbora, razredni in oddelčni zbori, aktivi ter individualno 
sodelovanje  in svetovanje. Sodelovala bo s svetovalci, drugimi pedagoškimi delavci in  
strokovnjaki ter Zavodom za šolstvo, Šolo za ravnatelje in Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport. 

 

Hospitacije – ravnateljičino spremljanje pouka in medsebojne hospitacije bodo usmerjene  
na prednostne naloge: 

 oblike in metode dela, 
 sporočanje bistva, 
 ocenjevanje znanja, 
 delo z učenci Romi, 
 sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu. 

 

Poleg ustaljenih oblik spremljanja (prisostvovanje pri posamezni uri) bomo izvajali tudi 
celodnevno spremljanje pouka v posameznih oddelkih in pri medpredmetnosti pri pouku, 
kjer naj bi prisostvovali tudi vodje aktivov. Nadaljevali bomo z medsebojnimi in delno 
napovedanimi hospitacijami.  

 
 

DELO POMOČNIKA RAVNATELJA 

 pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog, 
 pripravi urnik, 
 skupaj s pedagoginjo oblikuje skupine za izvajanje izbirnih predmetov in pouka 

v manjših učnih skupinah 
 organizira vsakodnevno nadomeščanje odsotnih učiteljev, vodi evidenco, skrbi za 

obveščanje, 
 z vodjo dejavnosti določi izvajalce in spremljevalce, 
 skrbi za realizacijo ur DSP, PUT, DNU, 
 poskrbi za organizacijski vidik šolskih prireditev, 
 skrbi za urejenost šole, 
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 skrbi za nemoten potek dežurstva, 
 usmerja in spremlja delo ID, 
 pripravlja najrazličnejše statistične analize, 
 aktivno sodeluje na sestankih učiteljskega zbora, ped. delavnicah, konferencah  

učiteljskega zbora, RS..., 
 skupaj s ŠSS računalniško obdela podatke ob ocenjevalnih konferencah. 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

V šolski knjižnici bomo še nadalje v skladu s finančnimi možnostmi nabavljali strokovno, 
znanstveno in poljudnoznanstveno literaturo ter tekočo mladinsko literaturo in periodiko. 
Tako bomo omogočili učencem in delavcem šole pridobivanje novega znanja, še posebej s 
področja vzgoje in izobraževanja. Knjižničarka bo izvajala tudi knjižnična informacijska 
znanja in se vključevala v projekte ter vodila skupino s področja prednostne naloge 
»Razvijanje bralne pismenosti«. 

 

 

DELO ŠOLSKE PEDAGOGINJE IN SOCIALNE DELAVKE 

 delo s šolskimi novinci, 
 individualno in skupinsko delo z učenci, ki imajo učne ali vedenjske težave, ure  

DSP-ja ter sodelovanje z njihovimi starši in učitelji, 
 vodenje zbirk osebnih podatkov, 
 poklicna orientacija (svetovanje učencem, učiteljem in staršem), 
 delo z učenci Romi, 
 delo z nadarjenimi učenci, 
 svetovanje učencem pri odločitvi za učno skupino in izbirne predmete, 
 vodenje socialnih akcij na šoli: regresiranje šolske prehrane in šole v naravi,   
 pomoč učencem  iz materialno ogroženih skupin, letovanje otrok, 
 delovanje pri projektih, 
 delovanje s starši na roditeljskih sestankih, govorilnih ur in obiskih na domu, 
 delovanje z vodstvom šole pri načrtovanju različnih nalog, 
 delovanje z učitelji preko študijskih konferenc, rednih tedenskih sestankov in  

aktivov, 
 razvojno-raziskovalne naloge. 

 
 

SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE DELOVNEGA NAČRTA 
 

Dokumentacija o realizaciji obsega: 

 evidenco opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v e-dnevniku, 
 e- dnevnik in redovalnica manjše učne skupine, 
 dnevnik za druge oblike dela z učenci, 
 mesečno poročilo delavcev o opravljenem delu, 
 poročila razrednikov in drugih strokovnih delavcev ob ocenjevalnih  
 konferencah, 
 pedagoška analiza dela v oddelku, 
 zapisniki aktivov, konferenc, roditeljskih sestankov ter zapisniki sej sveta staršev 

in sveta  šole. 
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Spremljanje realizacije dela je stalna tema sestankov učiteljskega zbora. Analizo LDN bomo 
opravili v juliju 2017, hkrati pa pripravili predlog LDN za šolsko leto  2017/2018. 

 

Delavci šole so dolžni izvajati naloge, navedene v LDN za šolsko leto 2016/2017 in druge 
naloge, vezane na nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jih določi 
ravnateljica v okviru poslovnega časa šole, praviloma med 7.00 in 15.00. 

 
 

PRILOGE K DELOVNEMU NAČRTU 

 

Sestavni del letnega delovnega načrta Osnovne šole Šmihel so:  

 letne delovne priprave učiteljev, 
 program dela šolske pedagoginje in šolske socialne delavke, 
 program dela šolske knjižničarke, 
 programi dela aktivov, 
 časovna razporeditev hospitacij, 
 načrt izobraževanja  in usposabljanja strokovnih delavcev (NIUSD)  
 OŠ Šmihel, 

 mesečni načrt dejavnosti. 
 

 

 

 

 

REALIZACIJA 

 

Letni delovni načrt bo realiziran v okviru delovne obveznosti posameznih strokovnih 
delavcev po 119. členu ZOFVI – I (Uradni list RS, št. 20/2011), po šolskem koledarju, znotraj 
poslovnega časa Osnovne šole Šmihel. Zaradi narave dela bomo določene dejavnosti kot 
npr.: dan šole, govorilne ure, roditeljski sestanki, konference učiteljskega zbora izvedli izven 
poslovnega časa.  

 

Specifike za posamezna delovna mesta so navedene v razporeditvi Delovnega časa delavcev 
OŠ Šmihel. 

 

Šola si pridružuje pravico do organizacijskih ali vsebinskih sprememb LDN zaradi drugačnih 
okoliščin ali novo nastalih situacij. 

 

 

 

 

Novo mesto, 22. 09. 2016     


