
POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ ŠMIHEL 

šolsko leto 2021/2022 z dne 19.5.2022 

 

 Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023 

 

- Učna gradiva je predstavila knjižničarka, ga. Dragman. 

- Učbeniški sklad: učna gradiva (vključno z učbeniki) za prvo triletje so brezplačna.  

Za ostale učence je izposoja učbenikov brezplačna, kljub temu se še najdejo posamezniki, ki 

možnosti brezplačne izposoje ne izkoristijo. 

- Izvedene zamenjave učbenikov: Od lanskega šolskega leta so bile izvedene 4 zamenjave 

učbenikov (vse zamenjave so učitelji utemeljili), in sicer:  

- 3. razred: berilo, ki bo bolj usklajeno z vsebino delovnega zvezka, 

- 4. razred: učbenik  pri družbi (sodobnejše oblikovan, spodbuja samostojno delo …), 

- 6. razred: učbenik za angleški pouk (večji poudarek na komunikaciji, besedišču, delo 

slovenskega avtorja, slovnica je razložena v slovenskem jeziku, je 4-stopenjski učbenik …)  in 

- 9. razred:  učbenik za zgodovino (razvija spretnost pri uporabi virov, slikovno gradivo, celovit 

kronološki pregled).  

- Učbeniki iz učbeniškega sklada: učbenike učenci dobijo prvi šolski dan. Učbeniki morajo biti zaviti, 

lahko tudi v prozorno folijo, na platnicah ne sme biti lepila, na učbenik (neovit) ni dovoljeno dajati 

nalepk – učenci se podpišejo na notranjo stran učbenika, kar zadostuje. Na slednje moramo starši 

opozoriti tudi ostale starše. V primeru izgube učbenika lahko učenec v knjižnici dobi novega, 

vendar pa  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov določa, da se v primeru, ko učbenik ni vrnjen 

oz. je vrnjen poškodovan, obračuna odškodnina.  

- Izvedene zamenjave delovnih zvezkov:  

V 6. razredu je nov delovni zvezek za slovenščino (preglednost posameznih sklopov, strjene 

razlage, pestrost …) ter v 9. razredu delovni zvezek za kemijo (znanje za življenje, spodbuja 

samostojno raziskovalno delo, praktične dejavnosti, ki spodbujajo aktivni pouk, omogoča sprotno 

preverjanje znanja, priložen komplet za poizkuse ter plastificiran periodni sistem, vsebuje tudi 

brezplačen interaktiven dostop … ). 

- Cene gradiv:  so višje 6–22 odstotkov, in sicer na račun višanja cen založnikov žal ni zagotovila, da 

bodo take cene obstale, saj nekaj založnikov cen še ni spremenilo.  

Seznam potrebnih učnih gradiv bo na spletu objavljen do 15. 6., in sicer pod zavihkom knjižnica, kjer 

bodo dostopne tudi povezave do posameznih dobaviteljev.  

 

 

 

Poročilo o aktivnostih v šolskem letu 2021/2022 in aktualno dogajanje 

 

Gospa ravnateljica je predstavila poročilo o aktivnostih in aktualnem dogajanju:  

- do konca šolskega leta je še 19 delovnih dni za devetošolce in 26 delovnih dni za učence ostalih 

razredov. Proti koncu šolskega leta gremo uspešno tudi zaradi dobrega sodelovanja in komunikacije 

tako med zaposlenimi kot starši.    

- Kljub temu da so koronski ukrepi v šoli v celoti odpravljeni, se do konca šolskega leta obdrži režim, 

da se učenci ne selijo med učilnicami, pač pa ostanejo v matičnih razredih.  



- Rekonstrukcija ceste mimo šole: terminsko je bila zelo podaljšana. Za varnost ob cesti so veliko 

storili učitelji s svojimi dežurstvi ob cesti. 

Na DRSI je bila ponovno dana pobuda za umiritev prometa mimo šole. V imenu staršev se je pod 

pobudo podpisala ga. Šenk Erpič. Pobuda je bila pristojnim posredovana v mesecu aprilu, vendar se 

do sedaj še ni nič zgodilo. Ravnateljica je že večkrat klicala na mestno redarstvo, odzvali so se le 1x, 

a še to par minut pred začetkom pouka, ko so učenci praviloma že v šoli.   

- Rekonstrukcija ceste v Birčni vasi: pričetek del nekje v roku enega do dveh tednov, trajala naj bi 

400 dni. Z rekonstrukcijo se pridobijo nov pločnik, avtobusna postaja ter parkirišče pred šolo. Širitev 

igrišča za enkrat ni predvidena. V sklopu ureditve parkirišča je predvidena tudi postavitev ograje na 

mestu, kjer je sedaj trak, ki otrokom preprečuje morebitni dostop do tirov. 

- Prostorska stiska: na sestanku z županom je bila z njegove strani dana ustna obljuba, da se v 

septembru prične s pridobivanjem potrebne dokumentacije za nadgradnjo prostorov nad jedilnico 

matične šole, s tem bi pridobili 4 dodatne učilnice in kabinete za otroke s posebnimi potrebami, v 

Birčni vasi pa za dodatni  dve učilnici (ko bo gradnja v Šmihelu šla proti koncu). 

V načrtu je bilo, da se v najem vzameta dve dodatni učilnici  v  Zavodu F. I. Barage, vendar kot kaže, 

bo glede na vpis v prvi razred dovolj 1 učilnica in kabinet. Stroške najema plačuje občina. 

- Vpis v novem šolskem letu: V novem šolskem je bil predviden na podružnici vpis v prvi razred za 

dva oddelka, vendar je zaradi izpisa ene romske družine (več otrok) stanje sedaj tako, da bo vpisan 

le en oddelek. Ravnateljica pove, da lahko zaradi normativov en romski otrok doda ali odvzame 

oddelek.  

Na matični šoli je v prvem razredu predvidenih 49 otrok (skupaj s ponavljalci – pretežno romski 

otroci), kar pomeni, da bodo na šoli 3 oddelki. 

Na inšpektorat je bila s strani šole podana prijava, saj romski učenci razred ponavljajo izključno 

zaradi neprisotnosti pri pouku. Otrok ima pravico obiskovati OŠ 9 let, kar pomeni, da je lahko 

večkrat vpisan v posamezni razred.  

- Konferenca: za 9. razrede bo 9. 6. 2022, za ostale razrede pa 20. 6. 2022. Takoj po konferenci se 

začnejo predmetni in popravni izpiti.  Trenutno potekajo predmetni izpiti za učenko, ki se šola na 

domu.  

- Cene prehrane in prevozov: vse se draži, potekajo intenzivna usklajevanja z dobavitelji glede 

dobavnih cen, največ se je podražil papir. Načrtuje se tudi podražitev prevoza, upanje šole je, da ne 

takoj, pač pa z novim šolskim letom.  

- Pošiljanje položnic: V prihodnje bodo položnice posredovane po e-poti. Starše je potrebno 

spodbuditi tudi to, da za plačilo uporabljajo trajnike.  

- Donacija: V aprilu je bila šola obveščena o donaciji, in sicer za izvedbo beljenja celotne šole. Dela se 

pričnejo 24. 6. ob 13. uri. Donator bo nekaj sredstev namenil tudi za zunanja igrala.  

- Zbiralna akcija papirja: ves denar zbiralne akcije starega papirja je namenjen izključno učencem. 12 

ton papirja, kolikor je bilo zbranih na zadnji akciji, je premalo (ves karton se odšteje). Ob tem je 

potrebno poudariti, da je valeta brezplačna. 

 

 

Predlogi in pobude 

 

1. Predstavnica 3. razreda opozori na težo šolske torbe, v kateri naj bi bilo preveč velikih zvezkov. 

Predstavnice šole povedo, da opažajo, da učenci v torbi ne nosijo zgolj stvari po urniku, pač pa 



kar vse, nosijo npr. tudi po dva zvezka, ki sta predpisana za posamezni predmet, čeprav bi lahko 

en zvezek pustili doma. Otroci imajo možnost puščati stvari, ki jih ne potrebujejo v šoli, in sicer 

večji otroci v omaricah, otroci prve triade pa na poličkah v svoji matični učilnici.  

 

2. Vprašanje 2. b: Zakaj sta bila dva športna dneva izvedena v telovadnici (v zaprtem prostoru), če 

je bil zunaj lep dan? 

Ravnateljica in vodja podružnice pojasnita, da so športni dnevi izvedeni v skladu z učnim načrtom, 

ki se ga je potrebno držati. Tematika športnega dne so bile olimpijske igre, zato so športni dan zaradi 

vadbenih pripomočkov izvedli v telovadnici. Ravnateljica ob tem pove, da ji je bilo s strani nekega 

drugega starša poslano pismo, zakaj pa je bil športni dan njihovih učencev  izveden zunaj, češ da je 

zunaj prašno (zaradi gradnje ceste). Ravnateljica je bila na športnem dnevu prisotna, izvedba je bila 

izredno dobra, učenci pa zelo navdušeni. 

 

3. Vprašanje 6. a: Zakaj se v okviru obveznih izbirnih predmetov upošteva zgolj glasbeno šolo, ne pa 

tudi kakšnega športa?  

Ga. Šarec Rojc: Glasbena šola izda verodostojno javno listino z žigom in grbom, ki se jo lahko 

upošteva, pri športu pa ni izdane verodostojne listine. Gre za zakonsko osnovo (Zakon o OŠ). 

 

4. Vprašanje 6. a: Zakaj zadnje dve leti ni bilo kulturnih prireditev z obiskom gledališča ali kina?  

ga. Šarec Rojc: Vsi vemo, kakšna situacija je bila zadnji dve leti, ko so bile javne ustanove zaprte.  

Ga. Jenič pove, da so v šolskem letu predvideni 3 kulturni dnevi (likovni, glasbeni ali gledališki), ki 

pa se izvedejo lahko tudi v obliki dejavnosti v šoli. Da se zunanjih dogodkov učenci ne udeležujejo v 

večjem obsegu, pa je povezano tudi s stroški (npr. gledališka vstopnica lani 6 €, letos že 9 €), zato 

se bo tudi v bodoče več kulturnih dogodkov izvedlo v šoli.  

 

5. Pripomba 7. a: Sistem je preveč usmerjen v individualizem in tekmovalnost, premalo je 

kolegialnosti in sodelovanja.  

Ga. Šarec Rojc pojasni, da letos zaradi covid ukrepov ni bilo niti učne pomoči med učenci. Če bodo 

razmere to dopuščale, se bo ponovno spodbujalo sodelovanje in pomoč med učenci. 

 

6. Pripomba 5. a: Po drugih šolah se pri nemščini organizira npr. izlet v Avstrijo, seveda na stroške 

staršev, tega na šmihelski šoli ni.  

Ga. Šarec Rojc pove, da gre za nadstandardni program, katerega stroški so izključno na plečih 

staršev. Izlet je potrebno organizirati preko ustrezne agencije, potreben je vodič in pa tudi 

spremljevalci. Je bil pa letos po 2-letnem premoru ponovno organiziran tabor za nadarjene, in sicer 

za učence od 6. razreda dalje. Od devetošolcev se letos tabora ni udeležil nihče.  

 

7. Vprašanje 5. a: Ali so že znani rezultati letošnjega preverjanja nadarjenosti?  

Ga. Šarec Rojc: Za letošnje leto še ni rezultatov.  

 

8. Pobuda 5. a: Ali lahko učenci vozači v zimskem času čakajo na začetek pouka v prostorih šole, npr. 

jedilnici?. 

Ga. Šarec Rojc: Če bi bile nizke temperature, dež, sneg, se bi oz. se bo učence spustilo v jedilnico. 

Če pa bi otroci vedno čakali znotraj šole, pa bi to za šolo pomenilo velik organizacijski zalogaj, saj bi 

bilo za te otroke potrebno zagotoviti nadzor.   



 

9. Vprašanje 5. a: Kako je s potresno varnostjo šole? V medijih je bila OŠ Šmihel izpostavljena, da 

ima slabo potresno varnost.  

Ga. Šarec Rojc: O tem šola ni bila seznanjena (lahko je kakšna druga šola Šmihel). Po zagotovilih, ki 

smo jih dobili, je šola potresno varna, sploh stari del.   

 

10. Pohvala 5. a, ker se je končno izpeljal projekt nakupa in montaže omaric za otroke. 

Gospa ravnateljica je vse starše po zaključki seje povabila na ogled garderobnih omaric.  

 

11. Vprašanje 6. b:  Zakaj se urnike in razredništvo objavi šele 1. septembra zjutraj? 

Ga. Šarec Rojc: Na vodstvo šole se vršijo pritiski glede razredništva in na sploh, kateri učitelj naj bi 

učil določen razred. Poudari, da je ves kader, ki poučuje na šoli, strokoven in usposobljen.  

Po daljši razpravi je dogovorjeno, da bo urnik objavljen 31. 8. (spletna stran šole).   

 

12. Pripomba 3. a: Razred je po mešanju otrok med oddelki problematičen. 

Ga. Šarec Rojc: Mešanja otrok v prihodnjem letu ne predvidevajo, vsaj dokler je zadoščeno vsem 

zakonsko določenim normativom.  

Ga. Jenič: Težje vodljiv je tretji razredi, saj sta bili prvi dve leti (prvi in drugi razred) zaradi epidemije 

in šolanja na domu posebni leti, ko otroci niso imeli stika z vrstniki v šoli.  

 

13. Pripomba 3. a: Ali se je razmišljalo o uvedbi e-Asistenta namesto Lopolisa (brezplačna verzija 

prijaznejša do uporabnika, več informacij)? 

Ga. Šarec Rojc: Zaenkrat se o tem ne razmišlja. 

 

14. Pripomba 1. b: Pozno obveščanje za državno tekmovanje (Logična pošast), ki je bilo v soboto, 

obvestilo je bilo šele v sredo.  

Ga. Šarec Rojc: Res je bilo obveščanje dokaj pozno, vendar zgolj iz razloga čakanja na uradne 

rezultate. Sicer je program tekmovanj objavljen v letnem delovnem načrtu. 

 

15. Pobuda učencev 8. a: Ali se lahko za učilnice v zgornjem nadstropju kupi kakšen ventilator, saj je 

res zelo vroče.  

Ga. Šarec Rojc: Glede vročine v zgornjem nadstropju smo vsi seznanjeni, vendar kljub temu da 

imamo na strehi sončno elektrarno, električne instalacije zaradi prešibkega toka ne dopuščajo 

montaže klimatskih naprav. Upajo, da se bo težava nekoliko omilila z energetsko sanacijo stavbe, 

le-ta sicer še ni predvidena.  

 

16. Pobuda za znižanje hitrosti v območju OŠ Šmihel 

Predsednica sveta staršev je na kratko povzela pobudo mame učence, ki je bila poslana na 

Direktorat RS za infrastrukturo in katero so s podpisom podprle ravnateljica OŠ Šmihel, 

predsednica Sveta šole OŠ Šmihel in predsednica Sveta staršev OŠ Šmihel, kjer ponovno 

predlagamo omejitev hitrosti v  območju OŠ Šmihel na 30 km/uro. Pobuda je bila poslana še na 

Mestno občino Novo mesto, županu Mestne občine Novo mesto. Pobuda je bila na omenjene 

naslove poslana v začetku aprila, do sedaj še nihče od podpisanih ni prejel odgovora. 

 



Na koncu je ravnateljica opozorila na velik porast vodenih koz v prvem razredu. Poziva, da starši otroke 

opazujejo in ukrepajo ob morebitnih kožnih izpuščajih.  

 


