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Spletna stran: www.osmatijecopa.si 
Elektronska pošta: o-mc.kr@guest.arnes.si 
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Matična številka: 5279976000 
Transakcijski račun: 01252-6030658252 

 

http://www.osmatijecopa.si/
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Dragi učenci, spoštovani starši! 
Spet je pred vrati novo šolsko leto, ki smo ga letos lahko začeli z 
vstopom skozi prenovljeni vhod v šolo. Z novim šolskim letom pa 
se lahko pohvalimo tudi z obnovljeno kuhinjo.  
 
Verjetno ste že nestrpno čakali, da se  boste srečali s sošolkami in 
sošolci, sklepali nova prijateljstva in spoznali nove učitelje.  
 
Letošnje leto bo še posebej naporno, saj smo v vaše urnike vnesli 
vse obvezne in neobvezne predmete, najmlajšim pa dodali prvi tuji 
jezik angleščino.  
 
Kljub številnim obveznostim, ki jih prinaša šolsko leto, vsem želim, 
da boste v šolo prihajali z veseljem in z dobrimi občutki. Brez 
pretiranega strahu pred ocenami in nejevolje zaradi domačih 
nalog. Tudi letos si bodo učitelji prizadevali, da bo spoznavanje 
novega in pridobivanje številnih  odgovorov na vprašanja potekalo  
s pomočjo sodobnih oblik in metod poučevanja. Od vas samih pa 
bo odvisno, kako zavzeto boste sledili pouku, sodelovali in si 
prizadevali, da bi se v šoli čim več naučili. 
 
Znanje je izjemnega pomena in odpira številne poti. Že danes 
pomislite na jutri, ko si boste morali poiskati poklic in ustvariti 
smernice za življenje. Vsak dan  si zastavite male cilje in si  
prizadevajte, da jih boste dosegli.  Vztrajno usvajajte  nova znanja, 
razvijajte spretnosti in avtomatizirajte dobre navade. 
 
Učitelji in vodstvo šole želimo staršem in učencem uspešno, 
zadovoljno in varno novo šolsko leto. 
 
 

Mag. Mateja Zukanovič 
ravnateljica 
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PREDNOSTNE NALOGE 

 
 Kvalitetno izvajanje pouka:  

 

 timsko sodelovanje – izmenjava znanj in 
izkušenj,  

 sodobne oblike in metode dela – 
poglabljanje in vpeljevanje  učnih strategij,  

 uporaba pridobljenega znanja sestavljanja, 
vrednotenja in analiziranje preizkusov, 

 vpeljevanje principov formativnega 
spremljanja pouka 

 spodbujanje učencev za učni in osebnostni 
razvoj 

 

 Strokovno delo z učenci 
 Medgeneracijsko sodelovanje (tutorstvo) med 

učenci 
 Vključevanje  nadarjenih učencev v delo šole 
 Dosledno izvajanje šolskega in hišnega reda 
 Dobro sodelovanje s starši 
 Prizadevanje za dobre medsebojne odnose med 

vsemi udeleženci izobraževanja  
 Odprta šola: povezovanje z okoljem 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

Prednostne naloge bomo lahko uresničili 
samo s skupnimi prizadevanji in 

odgovornostjo učiteljev, učencev in 
staršev. 
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SODELOVANJE 
 
 
ZA STARŠE 
 

Govorilne ure 
 

 dopoldanske govorilne ure – glejte spodnji razpored  

 skupne popoldanske govorilne ure 
 

vsak prvi torek v mesecu 
(izjemoma november in maj) 

od 18.00 do 19.00 

 

Za pogovor z učiteljem se lahko dogovorite tudi izven urnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roditeljski sestanki od 1. do 9. razreda 
 

SESTANEK DATUM TEMA 

1. rod. sest. 

v obdobju 

od 12. 9. do 15. 9. 

2016 

predstavitev dela in 

informacije za šolsko leto, 

šola v naravi 

2. 

rod. sest. 

januar 2017 

izobraževanje za starše, 

izbirni predmeti, rezultati 

dela po 1. ocenjevalnem 

obdobju 

3. 

rod. sest. 

april 2017 prikaz bralno učnih strategij 
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UČITELJI 
 
 

Govorilne ure v šolskem letu 2016/2017 
  dopoldan popoldan 

 mag. Mateja Zukanovič 
po dogovoru prvi torek v mes. 

18.00 – 19.00 

 Zvezdana Perko 
po dogovoru prvi torek v mes. 

18.00 – 19.00 

 
učitelj 
razrednik 

 
dopoldan 

 

popoldan 

1.A Silva Markun 
petek 
10.15 – 10.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Mateja Preložnik 
sreda (govorilnica) 
8.20 – 9.05 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 
1.b 

Vanja Gašperin 
četrtek 
9.10 – 9.55 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Irena Jenko 
četrtek 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Sonja Zupanec 
četrtek 
9.10 – 9.55 

prvi torek v mes. 
18.00 –19.00 

2 A Berta Frantar 
ponedeljek 
9.10 – 9.55 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

2. B Marjana Krt 
sreda, knjižnica 
9.10 – 9.55 

prvi torek v mes. 
18.00 –19.00 

2. c  
Silva Mohorič 
 

petek 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 –19.00 

3. A Apolonija Konjar 
ponedeljek 
7.30 – 8.15 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

3. B Urška Dolenec 
torek 
 7.30 – 8.15 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

4. A Barbara Zorman 
torek 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

4. B Milena Bežan 
sreda 
 11.15 – 12.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

5. A Mateja Jelar 
četrtek 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

5. B Jana Urh 
četrtek 
9.10 – 9.55 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

OPB Jaro Sever Torkar 
ponedeljek 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

OPB Matija Horvat 
sreda 
11.15 – 12.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

OPB Marija Zupan 
četrtek 
12.55 – 13.45 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

OPB Ivana Koder 
petek (pop) 
13.45 – 15.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 
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6. A Marija Erlah 
torek 

 9.10 – 9.55 

prvi torek v mes. 

18.00 – 19.00 

6. B Milena Čuden 
četrtek 
 11.15-12.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

7. A 
 

Renata Fink 
četrtek 
 11.15-12.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

7. B Marija Bajc 
petek 
8.20-9.05 

prvi torek v mes. 
18.00  – 9.00 

7. C Urška Poljanec 
petek (uč. 34) 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

8. A Alja Pešak 
petek 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

8. B Simona Norčič 
torek 
8.20 – 9.05 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

9. A Bojan Oman 
torek 
12.05 – 15.50 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

9. B Aleš Čarman 
torek 
 10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Anja Benedik 
četrtek  
10.15- 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Urška Posavec 
sreda (uč. 34) 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Nataša Dolinšek 
ponedeljek 
11.15 – 12.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Andreja Šušteršič 
torek (uč. 93) 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Tea Sušnik 
petek 

8.20 – 9.05 

prvi torek v mes. 

18.00 – 19.00 

 Mojca Štiglic 
ponedeljek 
12.05 – 12.50 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Dušan Hribernik 
ponedeljek 
10.15 – 11.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Milijana Vrhovac 
četrtek (uč. 98) 
11.15 – 12.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Marjeta Žumer 
četrtek 
12.05 – 12.50 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Rebeka Zupanec 
četrtek (uč. 98) 
9.10 – 9.55 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Maja Papler Po dogovoru 
prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Katja Zore, DSP 
sreda 
11.15 – 12.00 

prvi torek v mes. 
18.00 – 19.00 

 Helena Piškur, svetovalna 
delavka 

po dogovoru 
prvi torek. v mes. 
18.00 – 19.00 

 Polonca Mayer, 
socialna delavka 

po dogovoru 
prvi tor. v mes. 
18.00 – 19.00 
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KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica v šoli predstavlja informacijsko, učno in kulturno 

središče. Njeni obiskovalci (učenci in delavci šole) v njej dobijo 

informacije, ki jih iščejo in potrebujejo za šolo ali prosti čas. 

Knjižničarka pripravlja razne dejavnosti, s katerimi želi v knjižnico 

privabiti čim več mladih uporabnikov in jim privzgojiti pozitiven 

odnos do knjige in knjižnice. 

 
Učbeniški sklad 
 

V šoli deluje tudi učbeniški sklad. Omogoča izposojo vseh 

učbenikov, ki jih učenci potrebujejo za pouk. Ministrstvo je za 

šolsko leto 2016/2017 za vse učence od 1. do 9. razreda OŠ 

zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov. 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo 

kakšen od učbenikov poškodovan, uničen ali izgubljen, boste 

morali zanj, v skladu s petim členom Pravilnika o učbeniških 

skladih, plačati odškodnino. 

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Starši in učenci lahko poiščejo nasvet in pomoč pri reševanju 

socialno-materialnih problemov, učnih in vzgojnih težavah, 

poklicnih odločitvah in težavah v medsebojnih odnosih v šolski 

svetovalni službi pri gospe Heleni Piškur in gospe Polonci 

Mayer. 

 

SPECIALNA PEDAGOŠKA POMOČ 
 
Za nasvet pri učnih težavah se lahko obrnete na specialno 
pedagoginjo Katjo Zore, ki izvaja dodatno strokovno pomoč za 
učence s posebnimi potrebami, in svetovalno delavko Heleno 
Piškur. 
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ŠOLSKA PREHRANA 

 

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo. Prizadevamo si, da 

vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. 

 
Malica  
 za učence 1. razreda ob 8.20  

 za učence 2. razreda ob 9.05  

 za učence od 3. do 9. razreda ob 9.55 do 10.10 v razredu oz. 

v jedilnici  

 malica v OPB ob 14.50 

 

Kosilo  
 za učence od 1. do 3. razreda od 12.00 dalje 

 za učence od 4. do 9. razreda od 12.50 do 14.30 

 
Cena prehrane  
 

malica 1. r.–9. r 0,80 EUR 
(določa ministrstvo) 

kosilo 1. r.–5. r 2,95 EUR 

kosilo 6. r.–9. r 3,20 EUR 

malica v OPB 0,47 EUR 
kosilo – zunanji uporabniki 4,80 EUR 

 

 

 

Odjava prehrane od 7.00 do 8.20 – v tajništvu šole na telefon 

04 201 36 60, 030 371 885 (gospa Andreja Dolenc), 

po E- asistentu ali o-mc.kr@guest.arnes.si 

 

PO 8.20 URI ODJAVA PREHRANE ZA TEKOČI DAN NI VEČ 

MOGOČA. 

  

mailto:o-mc.kr@guest.arnes.si
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KOMISIJA ZA PREHRANO  

Ravnateljica imenuje komisijo za prehrano, ki oblikuje mnenja in 
predloge o šolski prehrani.  
 
SUBVENCIJA 

O subvenciji za šolsko malico in kosilo odloča Center za socialno 
delo glede na mesečni dohodek družine, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku. Staršem ni potrebno oddajati vlog za 
uveljavljanje subvencije na Centru za socialno delo, razen če 
družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 
2016. 
 
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 

Učenci so prijavljeni na malico. Prijavo na kosilo in malico v OPB 
oddajo starši. Odda se lahko tudi med šolskim letom.  
 
PREKLIC PRIJAVE PREHRANE ZA NEDOLOČEN ČAS 

Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane 
za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se odda svetovalni 
službi. Prijava se lahko prekliče ustno ali pisno. V primeru 
odsotnosti svetovalne službe se preklic odda poslovni sekretarki. 
Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z 
dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane 
za nazaj ni mogoč. 
 
ODJAVA PREHRANE 
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja 
pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano 
strokovni delavec. 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavijo 
prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se 
odjavi pri poslovni sekretarki. Starši odjavijo prehrano ustno, po 
elektronski pošti, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti poslovne 
sekretarke se preklic odda v tajništvu šole računovodkinji ali 
blagajničarki.  
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OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV 

S prijavo na šolsko prehrano je dolžnost učencev oz. staršev, da 
bodo:  
– spoštovali pravila šolske prehrane,  
– plačali prispevek za šolsko prehrano,  
– pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske  
   prehrane,  
– plačali polno ceno obroka, če obroka niso pravočasno odjavili,  
– šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so jih  
  podali v prijavi na prehrano.  
 
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični 

zdravstveni pregledi v šolski ambulanti Zdravstvenega doma Kranj. 

Pregled sluha v otološki ambulanti je organiziran za učence 1. in 8. 

razreda.  

 

Posebno skrb namenjamo preventivni dejavnosti nege zob, ki jo 

izvajamo s pomočjo in v sodelovanju s šolsko zobno ambulanto.  

 

Šolsko zobno ambulanto lahko obiščete: 

 

 v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 6:30 do 13:30, 

v torek od 12:30 do 19:30.  

 pacienti z bolečinami vsak dan v okviru 

ordinacijskega časa po predhodni najavi 

 

Za zobozdravstveno varstvo učencev skrbi zobozdravnica dr. 

Gordana Čop.  

 

Telefonska številka zobne ambulante: 04/ 201 36 69. 
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ŠOLSKI KOLEDAR 
 

1. september 2016 začetek pouka 

31. okt. – 4.nov. 2016 jesenske počitnice 

25. dec. – 31. dec. 2016 novoletne počitnice   

27. feb. – 3. marec. 2017 zimske počitnice 

17. april 2017  velikonočni ponedeljek  

28. april - 2. maj 2017 prvomajske počitnice 

15. junij 2017   zaključek pouka za učence 9. raz. 

23. junij 2017 zaključek pouka za učence od 1. do 8. 
razreda  

 

 

Ocenjevalni obdobji 
 

OCEN. 

OBDOBJE 
TRAJANJE OCEN. KONFERENCE 

prvo 
od 1. sep. 2016 
do 31. jan. 2017 

25.1.2017– razredna stopnja 

26.1.2017 – predmetna 
stopnja 

drugo 
od 1. feb. 2016 
do 23. junija 2017 

12. junij 2017 (9. r.) 

19. junij 2017 ( 1.r – 4.r) 

20. junij 2017 (5. r.–8. r.) 

 

 

 

Roki za predmetne in popravne izpite 

 16. junij – 29. junij 2017 (9. razred) 

 26. junij – 7. julij 2017 (ostali razredi) 

 18. avgust – 31. avgust 2017 (za vse) 
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Nacionalni preizkusi znanja 

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih 

podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov 

znanja.  

Potek nacionalnih preizkusov:  

4. 5. 2017– SLJ (6. r. in 9. r.),  

8. 5. 2017 – MAT (6. r. in 9. r.),  

10. 5. 2017 –  tretji predmet ( 9.r) 

10. 5. 2017 – TJA (6. r.). 

 
ŠOLSKI ZVONEC 

 
Začetek pouka: 1. – 9. razred ob 8.20 
 

URA TRAJANJE ODMOR 
ODMOR 
MINUT 

pred 
ura 

7.30–8.15 odmor 8.15-8.20  5 

1. ura 8.20–9.05 1. odmor 9.05-9.10 5 

2. ura 9.10–9.55 2. odmor 9.55–10.15 
20 

malica 
učenci 

3. ura 10.15–11.00 3. odmor 11.00-11.15 
15 

malica 
učitelji 

4. ura 11.15–12.00 4. odmor 12.00-12.05 5 

5. ura 12.05–12.50 5. odmor 12.50–12.55 5 

6. ura 12.55–13.40 6. odmor 13.40–14.00 
20 

kosilo 

7. ura 14.00–14.45 7. odmor 14.45–14.50 5 

8. ura 14.50–15.35 ------------- ------------------  

 
Prihod učencev v šolo je od 6.00 do 7.30 in od 8.10 do 8.20 skozi 

vhod v garderobe. Glavni vhod je za učence zaprt. Vsi ostali 

obiskovalci pozvonijo pri glavnem vhodu. 
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ORGANIZIRANOST 
 

PRIHOD učencev 

 učence 1.r. pripeljejo starši, 

 učenci od 1. do 3 . razreda lahko pridejo v jutranje 

varstvo od 6.00 do 7.30 skozi vhod v garderobo, 

 učenci v spremstvu staršev lahko v času od 7.30 do 8.00 

vstopajo skozi glavni vhod, 

 vsi ostali učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom 

pouka. Učenci prihajajo in odhajajo v šolo skozi vrata pri 

garderobah, 

 prihod v šolo za učence od 2. do 5. razreda je ob 8.05  

skozi vhod v garderobo, 

 prihod evidentiranih vozačev v šolo do 7.55 skozi glavni 

vhod,  

 prihod v šolo za učence od 6. do 9. razreda je ob 8.10  

skozi vhod v garderobo. 

 Prihod skozi glavni vhod učencem ni dovoljen. 

 

 
ODHOD učencev 

 učenci zapuščajo šolo skozi izhod pri garderobah, 

 učenci, ki so naročeni na kosilo, po končanem pouku 

odidejo v jedilnico le v copatih. Po kosilu gredo v 

garderobo, se preobujejo in odidejo domov skozi izhod pri 

garderobah.  

 Učence 1. razreda pripeljejo in odpeljejo v šolo starši 

skozi vhod v garderobe. 

 

V primeru, da po prvošolca prihajajo druge osebe, morajo 

starši podpisati posebno dovoljenje v šolski svetovalni službi. 

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji 

dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim 

pisnim obvestilom staršev.  
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PO KONČANEM POUKU UČENCI ODIDEJO DOMOV. 

ZADRŽEVANJE V PROSTORIH ŠOLE PO POUKU NI 

DOVOLJENO. 

 

Prosimo, da vse to upoštevate, saj le tako lahko 

skupaj preprečimo neljube dogodke. 

 
 
JUTRANJE VARSTVO 
 

 jutranje varstvo učencev od 6.00 do 8.10 

 učitelj v jutranjem varstvu bo od 6.00 do 7.00 sprejemal in 
izvajal jutranje varstvo za učence 1. razreda (po potrebi 
tudi za ostale učence) 

 ob 7.10 bo drugi učitelj vse učence, razen prvega razreda, 
odpeljal v drugo učilnico 

 v primeru večjega števila učencev se bo varovanju 
učencev od 2. do 3. razreda priključil še en učitelj 

 
 
PODALJŠANO BIVANJE 
 
imamo organizirano od konca pouka  do 16. 30. V tem času imajo 
učenci neobvezne izbirne predmete, kosilo, usmerjen in 
neusmerjen prosti čas, ZŽS in učno uro. 
 
 
UČNA URA 
 

Vsak dan bo potekala učna ura, ki je namenjena pisanju domačih 

nalog in učenju. V času učne ure učenci potrebujejo mir in 

zbranost, zato naj takrat ne odhajajo domov. Izjemoma se starši 

za odhod učenca dogovorijo z učiteljem.  

O času učne ure vas bodo obvestili učitelji OPB-ja. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

 

DEJAVNOST UČITELJ URNIK, VPIŠI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Do konca meseca septembra bodo mentorji učence obvestili 

o začetku posamezne interesne dejavnosti. Posamezna 

interesna dejavnost bo potekala, če bo v skupini dovolj 

prijavljenih učencev. Interesne dejavnosti se izvajajo od 

začetka oktobra do konca aprila oz. po dogovoru z mentorji. 
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ŠOLA V NARAVI 
 

 
RAZRED 

 
KRAJ - VSEBINA ČAS 

5. -9. razred 

tabor nadarjeni 
CŠOD Vojsko 9.12. – 11.12. 2016 

5. razred Cerkno   6.3. – 10. 3. 2017 

7. razred 
Varpolje, Rečica ob 
Savinji 

12.6. – 16. 6. 2017 

3. razred CŠOD Trilobit 24.4. – 26. 4. 2017 

4. razred 

Čatež ob Savi 

(Plavalna šola v 
naravi) 

29. 5. – 2. 6. 2017 

 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 

ZA UČENCE 1.– 5. RAZREDA 

 

VRSTA POUKA SLOVENŠČINA MATEMATIKA 

Dopolnilni pouk   

Dodatni pouk   

 
ZA UČENCE 6.–9. RAZREDA 
 

Predmet Učitelj 
Dopolnilni/ 
Dodatni pouk 

Dan/ura 

SLOVENŠČINA    

MATEMATIKA    

GEOGRAFIJA    

ANGLEŠČINA    

FIZIKA    

KEMIJA    

ZGODOVINA    

BIOLOGIJA    
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ZAPIŠI, DA NE POZABIŠ! 
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