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Podatki o tekmovanju: 

 

Izvajalec: 
OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN, Škocjan 51, 8275 Škocjan 
Kraj tekmovanja: OŠ ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej 
Datum in čas tekmovanja: petek, 5. 2. 2016 
 
Sodelujejo:  OŠ ŠMARTNO     

OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN    
OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE 

 

Tehnične službe: 
Sodnik:  Benjamin Pajić 
Zapisnikar: Špela Krnc 
Časomerilec: Martin Strašek 
Foto: Eva Mehak 
Vodja turnirja in priprava zaključnega biltena: Andrej Primc 
 
 

Urnik tekmovanja: 
12.30 – 12.40 prihod ekip v Šentjernej 

12.45: Otvoritev turnirja – pozdrav vodje turnirja 

12.50: Sestanek vodji ekip 

12.55: Ogrevanje 

Razpored tekem in rezultati: 

1. tekma ob 13.15 OŠ ŠMARTNO OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE  25 : 5 

2. tekma ob 14.00 OŠ ŠMARTNO OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN   20 : 5 

3. tekma ob 14.50 OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE  14 : 18 

 

 15.35: Podelitev nagrad in razglasitev zmagovalca 

 

 

Končna razvrstitev: 

1. mesto OŠ ŠMARTNO 

2. mesto OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE 

3. mesto     OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 

 

V polfinale se uvrsti ekipa OŠ Šmartno. 
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Ekipa OŠ Šmartno in učenka z največ doseženimi zadetki (12) Manca Kogovšek. 

Ekipo so zastopale: Martina Artnak - 10 golov, Špela Dobravec - 5, Špela Bajc - 5, Laura Zaman, 

Tia Tomažič - 2, Špela Berčon - 8, Blažka Hauptman – 3 in Manca Kogovšek - 12. 

 

 
Ekipa OŠ Zbora odposlancev Kočevje. 

Ekipo so zastopale: Megi Topalović – 4 goli, Hana Nuhanović - 1, Marina Mujanović - 2, 

Aleksandra Štrbac, Helena Lazić, Lea Bizjak - 3, Pia Šneperger - 7 in Ula Otoničar 6 . 
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Ekipa OŠ Frana Metelka Škocjan 

Šolo so zastopale: 

Ana Pirh, Marjetka Kralj, Monika Gorenc 4 - goli, Katja Blatnik – 7, Pia Pristov - 6, Urška Jarc, 

Klara Povše, Gaja Okrajšek, Sara Verbič - 2, Špela Gorenc in Ana Blatnik. 

 

 

 

 

 

Nekaj utrinkov s turnirja: 
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PREDSTAVITEV ŠOL UDELEŽENK  
 

 

OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 

 
IME: OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 
NASLOV: Škocjan 51, 8275 Škocjan 
TELEFON: 07/ 38 46 600 
RAVNATELJICA:                Irena ČENGIJA PETERLIN 
SPLETNI NASLOV: http://www.os-skocjan.si/sola/ 
E-naslov: os-skocjan@guest.arnes.si 

 
OŠ Frana Metelka Škocjan stoji v čudovitem podeželjskem okolju, obdana z zelenimi površinami in 

gozdom. Učenci imajo zunaj dovolj površine za igro, naravoslovne dejavnosti in športno 

udejstvovanje. S tega vidika je šola popolna. Pouk poteka enoizmensko. Skoraj 80% učencev je 

vozačev. V šolo prihajajo z organiziranim avtobusnim prevozom. 

V šolskem letu 2015/16 je v šoli 356 učencev v 24-ih oddelkih od tega 3 na podružnici. Vrtec 

Radovednež Škocjan obiskuje 140 malčkov v 9-ih skupinah. Poleg rednih oddelkov imamo 5 

oddelkov podaljšanega bivanja na matični šoli ter 1 oddelek na podružnici. 

 
 

Šola je prepoznavna po vključenosti v projektno in raziskovalno delo.  Že vrsto let smo vključeni v 

projekt in izvajanje RWCT ali Kritičnega mišljenja. Pri učencih želimo preko drugačnih oblik in 

metod dela vzpostaviti kritično mišljenje, njihov pogled na svet ter spodbuditi samostojnost in 

odgovornost tako pri šolskem delu kot pri delu in dejanjih v domačem okolju oziroma v različnih 

življenjskih situacijah. Že od leta 1998 smo vključeni v projekt Korak za korakom tako v šoli kot v 

vrtcu. Smo tudi Zdrava šola in čeprav nimamo naziva eko šola, posvečamo ekologiji ter ohranjanju 

okolja in ozaveščanju učencev o pomembnosti ekološke ozaveščenosti veliko energije in 

dejavnosti. Letos smo se vključili v projekt UNESCO šola in nadaljujemo s projektom Metelkove 

čebelice. Aktivno smo se v preteklem šolskem letu  vključili v projekt Opolnomočenje učencev z 

izboljšanjem bralne pismenosti in dostopom do znanja. Projekt prostovoljstvo z naslovom 

Dobro dela dobro poteka že tretje leto in vsako leto je med učenci lepo sprejet.  Delo na šoli 

posvečamo tudi projektom Šola za starše, Nadarjenost je izziv, Tradicionalni slovenski zajtrk, 

Shema šolskega sadja in zelenjave, Zdravi šoli, Šolski in vrstniški mediaciji. 
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Vsako leto z različnimi aktivnostmi intenzivno uvajamo oziroma poudarjamo vrednote, ki smo si jih 

kot prednostne zastavili v vzgojnem načrtu. Vzgojno delovanje naše šole temelji  na vrednotah 

medsebojnega SPOŠTOVANJA, zagotavljanja fizične in psihične VARNOSTI, dogovorjenih 

PRAVILIH in razvijanju ODGOVORNOSTI in SAMOSTOJNOSTI pri učencih in ostalih udeležencih 

vzgojno izobraževalnega procesa. V vzajemnem sodelovanju bomo RAZVIJALI IN ŽIVELI 

vrednote, ki so del Vzgojnega načrta 

Na šoli imamo tudi veliko interesnih dejavnosti, med njimi seveda tudi športne. Najbolj 

obiskani športni dejavnosti sta nogomet in namizni tenis, pri najmlajših pa med dvema 

ognjema. Tradicija športa v kraju je rokometna – predvsem ženski rokomet. 

 

 

OŠ ŠMARTNO 

 

Osnovna šola Šmartno stoji na 
južnem robu naselja, ob cesti, ki vodi 
proti gradu Bogenšperk ter naprej v 
dolino Temenice. Iz zgornjih 
nadstropij seže ob jasnem vremenu 
pogled vse do Kamniških Alp, ob 
pogledu skozi okna na južni strani 
stavbe pa se oko šolarjev spočije na 
zelenih gozdovih bližnjih vzpetin.  
Lani je minilo natanko 350 let, odkar 
je Šmartno dobilo prvo šolo, ki je bila 
tudi ena prvih na takratnem 
Kranjskem. Pouk je takrat potekal le 
v enem prostoru, v zasebni hiši. Prva 

samostojna šolska zgradba stoji v Šmartnem nasproti cerkve sv. Martina od leta 1876. 
Danes domujeta v njej krajevna knjižnica in Javni zavod Bogenšperk. V tej zgradbi je 
potekal pouk do potresa maja 1963. Poškodbe že takrat premajhnega šolskega poslopja 
so pospešile gradnjo že prej zastavljene nove šole na Pungrtu, kjer nabira učenost tudi 
današnja šmarska mladež. Šola je bila predana svojemu namenu decembra 1963 in je 
nosila ime narodnega heroja Franca Rozmana – Staneta. V 50-letni zgodovini je stavba 
doživela številne prenove, dozidave in spremembe. Po osamosvojitvi Slovenije in 
spremembi družbenega sistema je uradno postala Osnovna šola Šmartno. V novem 
tisočletju je ob uvedbi devetletke dobila prizidek z učilnicami, kabineti in šolskim bazenom 
(2003). Pomembna pridobitev za šolo, kraj in občino je bila izgradnja športne dvorane 
(2008). Zadnja večja dela so bila namenjena energetski sanaciji, ko je stavba dobila tudi v 
novo zunanjo podobo (2014). 
 
Matično šolo obiskuje v šolskem letu 2015/16 v 20 oddelkih 453 učencev, na treh 
podružnicah pa je skupaj 56 učencev. To pomeni skupaj 509 učencev. Učence vzgaja in 
izobražuje 48 pedagoških delavcev. 
   
Šola izvaja OBVEZNI PROGRAM po predmetniku ter RAZŠIRJENI PROGRAM, kamor 
spadajo: 
- podaljšano bivanje 
- dodatni in dopolnilni pouk 
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- varstvo vozačev 
- obvezni in neobvezni izbirni predmeti 
- interesne dejavnosti 
- zimska in letna šola v naravi 
- dnevi dejavnosti 
- počitniške dejavnosti 

 
Vsaj dvakrat v času šolanja organiziramo za učence bivanje v Centrih šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Na šoli jim vsako leto omogočimo opravljanje kolesarskih izpitov. 
Ob pouku potekajo različni projekti in delavnice. Velik poudarek pripisujemo humanitarnim 
dejavnostim in prostovoljstvu, organiziramo delovne in zbiralne akcije. Z različnimi 
dejavnostmi pri pouku in izven njega spodbujamo bralno pismenost (bralna značka). 
Učenci sodelujejo v številnih interesnih dejavnostih z naravoslovno-tehničnega, kulturnega 
in športnega področja. Na šoli delujejo trije pevski zbori, planinski in šahovski krožek, 
likovni in modelarski krožek, v zadnjih letih je zelo uspešen krožek Za boljši svet. Nekatere 
dejavnosti izvajajo tudi zunanji mentorji.  
Posebno pozornost namenjamo športnim dejavnostim, saj se zavedamo pomena telesne 
aktivnosti za otrokov razvoj. Pri tem se držimo osnovnega načela, ponuditi učencem čim 
bolj pestro in raznovrstno športno vzgojo, kjer naj vsak najde vsebine, v katerih lahko 
pokaže svoje sposobnosti. Te vsebine učenci uresničujejo pri rednih urah športa, v 
interesnih dejavnostih (nogometna, odbojkarska in namiznoteniška liga, ritmika) in na 
različnih tekmovanjih. Med športnimi dejavnostmi na šoli je najbolj razvita atletika in 
rokomet, saj imamo tako v dvorani kot na zunanjih površinah dobre pogoje za vadbo. Dve 
plezalni steni omogočata vadbo in trening začetnikom in zahtevnejšim plezalcem. Smo 
tudi ena rekih šol s pestro ponudbo dejavnosti v bazenu. 
 
Naši učenci so uspešni tudi na številnih natečajih in tekmovanjih, ponosni smo zlasti na 
tiste, ki dosegajo vidne uvrstitve na državnem nivoju. Povezujemo se z društvi in klubi ter 
sodelujemo pri različnih akcijah in prireditvah v kraju in občini.  

 

 

OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE 
 

 
Šola stoji v samem središču  mesta  ob športnem  parku Gaj. V bližin šole imamo veliko 
športnih igrišč, atletski stadion in novo športno dvorano. Šolo obiskuje 504 otrok, ki se 
vključujejo v različne šolske in obšolske  dejavnosti. Številni učenci svoje znanje 
izpopolnjujejo v različnih športnih klubih, ki zelo dobro sodelujejo z našo šolo. Večina 
deklic, ki tekmuje v rokometu, aktivno sodeluje in tekmuje v ŽRK Kočevje. 


