
 

OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA 
Šmarjeta 1 
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE 

 
Datum: 14. 6. 2018 

 
 
ZADEVA: Obvestilo staršem o dejavnostih v zadnjem tednu pouka v šol. l. 
2017/18 
 

1. ŠPORTNI DAN NA BAZENU 
 

19. 6. 2018 – ŠPORTNI DAN ZA UČENCE od 1. do 3. razreda 
Zbor pred šolo je ob 8.00. Od tam bodo učenci, skupaj z učitelji, odšli peš do bazena v 
Šmarjeških Toplicah. Vstopnina za bazen je 5,5 evrov. Učenci denar oddajo razredniku. 
Sprememb prevozov šolskih avtobusov v šolo in domov ni.  
Jutranje varstvo in kosilo sta kot običajno.  
Urnik športnega dne: 
8.00 – zbor pred šolo in nato odhod do bazena 
8.30 do 12.00 – športni dan na bazenu (vmes malica) 
po 12.15 – vračanje v šolo (odhodi avtobusov: 12.15 – 3. r., 12.30 – 2. r., 12.45 – 1. r.).  
 

20. 6. 2018 – ŠPORTNI DAN ZA UČENCE od 4. do 8. razreda 
Za učence, ki bodo do bazena v Šmarjeških Toplicah prišli peš, s kolesom ali jih bodo 
pripeljali starši je zbor pred bazenom ob 8.15.  
Vstopnina za bazen je 5,5 evrov. Učenci denar oddajo razredniku. Ta dan je za malico 
poskrbljeno, kosilo pa bo le za učence 4. in 5. r., ki so prijavljeni v pod. bivanje.  
Urnik športnega dne:  
8.15 – zbor pred bazenom 
8.15 do 12.15 – športni dan (vmes malica) 
po 12.15 – odhodi domov 
Za učence vozače je spremenjen vozni red voženj šolskih avtobusov. 
 

JUTRANJE VOŽNJE 
6.55 odhod iz Žalovič - Kronovo - Družinska  vas - Draga - Bela Cerkev - Sela - Gradenje - Družinska 
vas (zgornja) - Šmarješke Toplice (učenci 4. do 8. r. izstopijo na avtobusni postaji, kjer jih čakajo 
učitelji in odpeljejo do bazena) – šola. 
7.35 odhod iz smeri Orešje - Vinica - Zalog - Zbure – Zaboršt - Čelevec - Dol - Radovlja - šola (učenci 
od 2. do 3. r. izstopijo, vstopijo učenci pešci od 4. do 8. r., ki imajo športni dan) - Šmarješke Toplice 
(učenci izstopijo pri hotelu) 

 

Učenci ob izstopu (in vstopu v Šmarjeti) iz avtobusa v Šmarjeških Toplicah upoštevajo 
navodila prisotnih dežurnih učiteljev. 

 

VOŽNJE DOMOV 
1. vožnja ob 12.15 odhod iz Šmarjeških Toplic do šole (za učence iz smeri S kroga in pešce oz. 
tiste učence 4. in 5. r., ki so v pod. bivanju) 
2. vožnja ob 12.30 iz šole (tu vstopijo učenci vozači 2. in 3. r. J kroga voženj) - Šmarješke Toplice 
- Žaloviče - Kronovo - Družinska vas - Bela Cerkev - Družinska vas (zgornja) - šola  
3. vožnja ob 13.10 v smeri šola – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Dol – 
Klevevž 
 

Učence podaljšanega bivanja, ki domov odhajajo z avtobusom J kroga, pridete ta dan 
iskat starši (zaradi drugačnega voznega reda). 



 

ŠOLSKI KOMBI 
V ŠOLO: po vsakodnevnem urniku do šole, nato s šolskim avtobusom do Šm. Toplic.  
DOMOV: po končanem športnem dnevu v vse smeri.  
 

2. ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA S KONCERTOM PEVSKIH ZBOROV – 21. 6. 2018 

 
Šolsko leto 2017/18 bomo zaključili s koncertom šolskih pevskih zborov, ki bo pretkan z nitjo 
dobrodelnosti z naslovom »Pomagajmo Gašperju«. 
 

Prireditev bo 21. junija 2018 ob 19.00 v Kulturni dvorani v Šmarjeti. 
Vabljeni starši, dedki, babice, prijatelji … 

 

»Pomagajmo Gašperju« 
Učenci in  zaposleni smo se pridružili akciji KORK Škocjan in Šmarjeta »Pomagajmo Gašperju«.  

Gašper je osemnajst letni  fant iz Jerman Vrha pri Bučki. Njegovo življenje  je lansko poletje 

zaznamovala huda prometna nesreča. Posledice nesreče so bile za Gašperja skoraj usodne.  Najprej  

so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v ljubljanski klinični center, kjer ga je čakala več 

urna operacija. Še pred koncem operacije so staršem povedali, da Gašper ne bo mogel več hodit, 

niti sedeti, pa tudi pri dihanju bo potreboval pomoč naprav.  

A Gašper ni obupal. Zelo hitro se je sprijaznil  s svojim stanjem in začel razmišljati, kako naprej. 

Pravi, da ni bil obupan niti en dan po nesreči. Ima trdno voljo in nove cilje.  

 

3. ZADNJI ŠOLSKI DAN – petek, 22. 6. 2018 

 
Urnik zadnjega šolskega dne: 
8.20 do 11.00 – POUK in RU (vmes ob 9.00 malica po razredih) 
11.00 do 12.15 – ZAKLJUČNA  PRIREDITEV S PROSLAVO OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
12.15 - KOSILO 
 

Sprememba voženj DOMOV 
12.40 – odhod avtobusa v smeri JUŽNEGA KROGA 
13.20 – odhod avtobusa v smeri SEVERNEGA KROG 
ŠOLSKI KOMBI: razvoz učencev po končanem pouku v vse smeri 
 

Jutranje vožnje, jutranje varstvo in kosilo potekajo po rednem urniku. Podaljšano 
bivanje se izvaja do 16.00.  
 
 

ŽELIMO VAM BREZSKRBNE POČITNIŠKE DNI.  
 
 
 

         Nevenka Lahne, prof. 
         ravnateljica OŠ Šmarjeta 

  


