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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 
 
   
Pred vami je nova publikacija za novo šolsko leto 2019-20. 
 
Letošnjo naslovnico je oblikovala devetošolka Hana, ki je z razstavo 
svojih umetnin polepšala tudi valeto.  
 
V publikaciji boste našli vse informacije, ki jih boste potrebovali za 
uspešno načrtovanje šolskega dela. Dovolj pa je tudi prostora za 
vaše zabeležke in komunikacijo med nami.  
 
Vsem nam v novem šolskem letu želim veliko lepih trenutkov, če 
pa bomo trčili ob probleme, pa veliko poguma, zdrave pameti  in 
strpnosti pri njihovem reševanju. 
 
Učenke in učenci, pričakujem, da boste v tem šolskem letu dobro 
delali in na koncu veliko znali. Želim, da bi se počutili varne in 
sprejete. Radi imejte svojo šolo. 
 

Simona Kralj, ravnateljica 



4 

 

 

OSNOVNA  ŠOLA  JOŽETA MOŠKRIČA 
Ljubljana, Jarška cesta 34 

Spletna stran: http://www.o-jozmos.lj.edus.si/ 
E-pošta: os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si 

Telefon: 01 541 61 65 

 
Ravnateljica Simona Kralj 
 E- pošta: simona.kralj1@guest.arnes.si 

Tel. (01) 523 11 50 ali  031 623 716 

Pomočnik ravnateljice Luka Blaganje 
 E- pošta: lukablaganje@hotmail.com  

Tel. (01) 523 11 54 

Šolska svetovalna 
služba 

Vladimir Sepič – šolski psiholog  
E-pošta: vladimir.sepic@guest.arnes.si   

 Tel.(01) 523 11 58 

Tajnica Rjabinuška Hočevar 
E-pošta: os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si  

 
Tajništvo 
                   
              uradne ure 
Odjava prehrane: 

Tel. in faks:  (01) 541 61 65  
Šolski mobitel: 051 340 610 
Mobitel prizidek: 051 340 630 
od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 14.00 
po e-pošti: os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si 

Računovodkinja: 
                                                                             
Računovodstvo 
                   uradne ure 

 Tadeja Pipan 
 E-pošta: racun-oslj-jm@guest.arnes.si  
 Tel.:  (01) 541 62 69 
 od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 14.00 

Šolska zobna 
ambulanta 

dr. Tanja Škrablin – zobozdravnica 
Tel. (01) 523 34 20 

 
Št. transakcijskega računa: 01261-6030662952 
Matična št.: 5084954 
ID za DDV : 26121018 

 
 

http://www.o-jozmos.lj.edus.si/
mailto:os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
mailto:simona.kralj1@guest.arnes.si
mailto:lukablaganje@hotmail.com
mailto:vladimir.sepic@guest.arnes.si
mailto:os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
mailto:os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
mailto:racun-oslj-jm@guest.arnes.si
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ŠOLSKI KOLEDAR 

 
 
Šolsko leto 2019/2020 se prične v ponedeljek, 2. septembra 2019, in konča v 
sredo, 24. junija 2020 (za 9. razred, v  ponedeljek, 15. junija 2020). 
 
OCENJEVALNA OBDOBJA IN KONFERENCE 
 

I. ocenjevalno obdobje: 2. 9. 2019 – 31. 1. 2020 
II. ocenjevalno obdobje:  1. 2. 2020 – 24. 6. 2020 
                                            ( 9. razred: do 15. 6. 2020) 

Ocenjevalne konference:  
Ocenjevalna za 1. do 9. razred: ponedeljek,  27. 1. 2020 
Orientacijska za  9. razred: ponedeljek, 25. 5. 2020 
Ocenjevalna za 9. razred: ponedeljek,  8. 6. 2020 
Orientacijska za 1. do 8. razred: ponedeljek, 8. 6. 2020 
Ocenjevalna za 1. do 8. razred: ponedeljek,  22. 6. 2020 
*Datumi konferenc se lahko še spremenijo. 

 
Delitev spričeval: 
9. razred: ponedeljek,  15. 6. 2020 
1.  do 8. razred: sreda,  24. 6. 2020 
 
Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda: 
od 16. 6.  do 29. 6. 2020  in od 18. 8. do 31. 8. 2020 
 
Predmetni in popravni izpiti za učence 1. – 8. razreda: 
od 26. 6. do 9. 7. 2020 in  18. 8. do 31. 8. 2020 
 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 
Torek,            5. 5. 2020: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 
Četrtek,         7. 5. 2020: NPZ iz matematika za 6. in 9. razred 
Ponedeljek,  11. 5. 2020: NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 
Ponedeljek, 11. 5. 2020: NPZ iz angleščine za  6. razred 
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RAZPORED POČITNIC IN POUKA PROSTIH DNI 
 
Počitnice: 

Jesenske: 28. oktober - 1. november 2019 

Novoletne: 25. december - 2. januar 2020 

Zimske: 17. februar  - 21. februar 2020 

Prvomajske: 27. april - 1. maj  2020 

Poletne: 26. junij - 31. avgust 2020 

 
Ostali prazniki in pouka prosti dnevi: 

Četrtek, 31. oktober 2019 Dan reformacije 

Petek, 1. november 2019 Dan spomina na mrtve 

Sreda, 25. december  2019 Božič 

Četrtek, 26. december 2019 Dan samostojnosti in enotnosti 

Sreda, 1. januar 2020 Novo leto 

Četrtek, 2. januar 2020 Novo leto 

Petek, 3. januar 2020 Pouka prost dan 

Ponedeljek, 13. april 2020 Velikonočni ponedeljek 

Ponedeljek , 27. april 2020 Dan upora proti okupatorju 

Petek, 1. maj 2020 Praznik dela 

Četrtek, 25. junij 2020 Dan državnosti 

 
SODELOVANJE S STARŠI 
Popoldanske govorilne ure bodo (praviloma): 
drugi delovni ponedeljek v mesecu  
od 16.00 do 17.30 za 1. – 5. razred 
od 16.30 do 18.00 za 6. – 9. razred 
 
V juniju ne bo popoldanskih govorilnih ur. 
Dopoldanske govorilne ure bodo vpisali učenci v seznam učiteljev (str. 8, 9). 

Roditeljski sestanki Svet staršev Svet šole 

9. 9. (1-4r), 16. 9. (5-9r)  30. 9. 2019 ob 17.00 30. 9. 2019 ob 18.30 

3. 2. (1-5r), 10. 2. (6-9r) 2. 3. 2020 ob 17.00 2. 3. 2020 ob 18.30 

11. 5. (1-5r), 18. 5. (6-9r) 1. 6. 2020 ob 17.00 1. 6. 2020 ob 18.30 
*Datumi se lahko še spremenijo. 
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ŠOLSKE DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE 
  
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost:  
Ponedeljek, 30. 9. 2019. 
 
Informativni dan za 9. razred:  
Petek in sobota, 14. in 15. 2. 2020. 
 
Testiranje za športni karton:   
Ponedeljek, 6. 4. do petka, 17. 4. 2020. 
 
Šolske prireditve: 
»POZDRAV POMLADI«: ponedeljek, 23. 3. 2020 (za starše 1-9r) 
»DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI«: torek, 24. 12. 2019 (za učence)  
»8. FEBRUAR« petek 7. 2. 2020 (za učence) 
 »VALETA IN PODELITEV SPRIČEVAL«: ponedeljek, 15. 6. 2020   (za učence 9.r in 
njihove starše)  
»DAN DRŽAVNOSTI IN PODELITEV SPRIČEVAL«: sreda, 24. 6. 2020 (za učence 1-
8.r)  
 
Šola v naravi in tabori (razširjeni program): 
Razširjeni program sofinancirajo starši, zato se o izvedbi načrtovanih programov 
pogovorijo in odločijo na roditeljskih sestankih. Razširjeni program sprejme Svet 
OŠ na jesenski seji. 
 
Šola v naravi 

5. razred ŠN Špadiči,  Poreč 9. do 13. september 2019 
20172012012012015 6. razred ŠN Mozirska koča, Golte 13. do 17. januar 2020 

Tabori 

2. razred Vila Šumica, Kranjska Gora 15. do 19. junij 2020 

3. razred CŠOD Dom Jurček 9. do 13. december 2019 

4. razred CŠOD Dom Fara 16. do 20. september 2019 

7. razred CŠOD Planica 11. do 15. maj 2020 

8. razred CŠOD Dom Ajda 11. do 15. maj 2020 

Vikend CŠOD Burja 11. do 13. oktober 2019 
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UČITELJI IN STROKOVNI DELAVCI 2018/2019 

 
UČITELJICE OD 1. DO 5. RAZREDA 
 

RAZRED RAZREDNIKI in DRUGI 

UČITELJ V RAZREDU 
UČILNICA 

ODDELKA 

DOPOLDANSKA GOVORILNA URA 

dan/ura/prostor 

1. a  
Ksenja Kržišnik 
Nataša Šober Novak 

P4 
 
 

1. b  
Klavdija Rudolf 
Irena Tomažič 

P20 
 
 

2. a  Urška Macura P5  

2. b  Kamen Korez P6  

3. a Blanka Skodlar P7  

3. b  Janja Boštjančič P8  

4. a Sandra Kete 118  

4. b Bojana Tavčar 119  

5. a  Sonja Istenič 121  

5. b Mojca Štangar 122  

 
UČITELJI/CE V PODALJŠANEM BIVANJU 
 

Barbara Pavlič, Darja Gospodarič,  Judita Hrvatin (Barbara Gros), Ana 
Urška Konjajeva,  Barbara Vatovec, Rasima Begić, Živa Battelino in drugi 
učitelji RS in PS. 
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UČITELJI/CE OD 6. DO 9. RAZREDA 
RAZRED RAZREDNIKI in SORAZREDNIKI POUČUJE DOPOLDANSKA GU 

dan/ura/prostor 

6. a 

Julijana Kranjčec FIZ, TIT  

Viktor Benčan ŠPO, IP  

6. b 

Barbara Jordan Fleten MAT, GEO, ZGO  

Vesna Ristova Petrova  GUM, PZ  

7. a 

Andreja Zrimšek Vrečar NAR, KEM, IP, GOS  

Mojca Novak ZGO, GEO   

7. b 

Laura Rešek SLJ  

Damijan Košir MAT, TIT  

8. a 

Jana Janša  SLJ  

Luka Blaganje DKE  

8. b 

Veronika Hudobreznik ŠPO, IP  

Janja Lebar IP  

9. a 

Sabina Mattersdorfer LUM, IP  

Danijela Žalik SLJ  

9. b 

Helena Žnidaršič Seme TJA, IP  

Cirila Lovrič MAT  

 

Marijana Marolt TJA  

Tadeja Helena Andoljšek TJA RP, IP  

Kristina Dea Dovč ROID, IP  

Mojca Logar BIO, NAR, IP 
  

Metka Kenda 
Laborantka NAR, 
KEM, BIO, FIZ 

 

*IP: izbirni predmeti 
 
 
 
 
 



 10 

ŠOLA IN STARŠI - OBVESTILA 

 
V šoli pričakujemo konstruktivno sodelovanje med šolo – učitelji in 
domom učencev – starši, sprotno reševanje problemov in medsebojno 
pravočasno obveščanje. 
 
Za dobro sodelovanje med šolo in starši je potrebno, da se redno 
srečujemo. Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in 
govorilne ure, tako boste bolje in lažje spremljali otrokov napredek v šoli.  
Telefonski stiki se omejujejo samo na splošne informacije in dogovore 
za medsebojna osebna srečanja. Informacij o učnem uspehu  ne 
moremo in ne smemo sporočati preko telefona. 
V primerih odsotnosti lahko stike vzdržujemo tudi  v pisni obliki. Starši in 
učitelji si moramo medsebojno zaupati in usklajeno delovati.  
 
Načrtujemo tri roditeljske sestanke, lahko pa jih je na pobudo šole ali 
staršev tudi več. 
Na uvodnih roditeljskih sestankih bomo predstavili novosti v novem 
šolskem letu. Na sestankih bodo sodelovali razredniki, ostali učitelji, 
šolski psiholog in še kdo – odvisno od vsebine in problematike, ki jo boste 
obravnavali. Na februarskem bodo razredniki predstavili učno-vzgojne 
rezultate v oddelku v 1. ocenjevalnem obdobju. 
 
Govorilne ure v popoldanskem času bodo enkrat mesečno praviloma 
vsak drugi ponedeljek v mesecu s pričetkom ob 16.00 uri za 1. do 5. 
razrede in 16.30 za 6. do 9. razrede. Junija popoldanskih govorilnih ur ne 
bo. 
Vsak učitelj/učiteljica bo imel/a tedensko dopoldansko govorilno uro.  
 
V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni 
organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev 
vseh oddelkov, izvoljeni na roditeljskih sestankih.  
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HIŠNI RED IN ŠOLSKA PRAVILA (povzetek) 

 
V celoti so šolski red in šolska pravila objavljena v publikaciji na spletni 
strani šole ( http://www.o-jozmos.lj.edus.si/ ). 
 

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
Poslovni čas šole je od 7. do 15. ure od ponedeljka do petka. Zunanja 
vrata v šolo so odprta od 6. do 21. ure.  Prizidek se odklepa ob 6.10 in se 
zaklene po koncu podaljšanega bivanja. Prehod med vetrolovom in 
vhodom v šolo se ob 15.30 zaklene in je odprt 30 minut pred 
napovedanim časom za sestanke in prireditve. 
 
Uradne ure v tajništvu in računovodstvu so od 8.00 do 10.30  in od 11.00 
do 14.00. 
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih 
zgradbah in površinah je omejeno.  
Starši in ostali obiskovalci lahko vstopajo v šolo med 7. in 15. uro po 
predhodni prijavi pri receptorju, dežurnih učencih ali v upravi šole. 
 
Najemniki šolske prostore in površine uporabljajo samo v pogodbeno 
dogovorjenem času. Za red in varnost skrbi odgovorna oseba, ki je 
navedena v pogodbi o najemu prostora. O stanju prostorov se vodi 
evidenca. 
 
Zaradi varnosti otrok je dovoz za prizidkom dovoljen izključno šolskemu 
kombiju, dostop do šolskih vrat pa le dostavnim in intervencijskim 
vozilom. Starši lahko učence pripeljejo le do omejitvene črte pred šolo. 
Staršem so namenjeni trije modri parkirni prostori ob Jarški cesti, 
parkirišče pred šolo in za prizidkom pa le zaposlenim. 
 
Učenci lahko zapuščajo učilnico, ko jim to dovoli učitelj ali izvajalec 
dejavnosti. Šolo in šolsko okolico lahko zapuščajo le v spremstvu staršev 
oziroma po predhodni pisni najavi (opravičilu) staršev, ki jo pokažejo 
razredniku ali učitelju. 

http://www.o-jozmos.lj.edus.si/
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VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
Šolska pravila za vzdrževanje reda so natančno opredeljena  
v šolskem redu, ki je objavljen na spletni strani šole (www.jozmos.si). 
Za čistočo v učilnicah skrbijo trije reditelji, ki jih tedensko določi 
razrednik. 
Za čistočo v jedilnici skrbijo dežurni učenci, ki jih tedensko določajo 
razrednik.  
Za popravila in redno vzdrževanje skrbi hišnik. 
 
DRUGO 
V šolskih prostorih in okolici šole kajenje ni dovoljeno. 
V času izrednih razmer (požar, naravne nesreče, tehnološke nevarnosti..) 
je glavna in osnovna naloga vseh delavcev na šoli, da poskrbijo za varnost 
učencev.  
Hišni red  je začel veljati 1. septembra 2008 in je v celoti objavljen na 
spletni strani šole (http://www.o-jozmos.lj.edus.si/). 
 
PRAVILA V PRIZIDKU 
Zaradi lažje organizacije dela smo sprejeli tudi  pravila v prizidku šole, 
kjer imajo pouk in dejavnosti učenci 1.triletja:  

 Starši pripeljejo otroka pred pričetkom pouka do vrat 
prizidka, od tam naprej gre otrok sam v garderobo. Če je 
otrok v jutranjem varstvu, ga pospremijo do učiteljice v 
jutranjem varstvu. Od 7.50 ure dalje sprejema dežurna 
učiteljica samo vozače. Ostali učenci pa lahko vstopijo od 
8.10 ure. 

 Vsa obvestila namenjena razredničarki, starši zjutraj v pisni 
obliki  izročijo dežurni učiteljici pred garderobo ali dajo 
otroku, ki jih posreduje svoji učiteljici. 

 Pri prevzemu otroka iz razreda starši potrkajo in povedo po 
koga so prišli, nato počakajo na otroka v garderobi. 

 Na vsa vprašanja, zastavljena na roditeljskih sestankih, 
bomo poiskali odgovore v roku enega tedna, oziroma 
ustrezno, glede na obsežnost vprašanja. 
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RAZPORED ŠOLSKIH UR – ORGANIZACIJA POUKA 

1. do 3. razred 

1. ura  8.20  -    9.05 1. odmor 
malica 

 9.05    -     9.20 

2. ura  9.20  -  10.05 2. odmor 
rekreacija 

10.05   -  10.20 

3. ura  10.20   -  11.05 3. odmor 11.05   -  11.10 

4. ura 11.10   -  11.55 4. odmor 11.55   -  12.00 

5. ura 12.00   -  12.45 5. odmor 12.45   -  12.50 

4. do 9. razred 

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

2. ura 9.10-9.55 2. odmor 
malica + RO 

9.55  - 10.20 

3. ura  10.20-11.05 3. odmor 11.05 - 11.10 

4. ura 11.10-11.55 4. odmor 11.55 - 12.00 

5. ura 12.00-12.45 5. odmor 12.45 - 12.50 

6. ura  12.50-13.35 6. odmor 
kosilo 

13.35 - 13.50 

7. ura 13.50-14.35 7. odmor 14.35 - 14.40 

8. ura  14.40-15.25  

 
Učenci, ki niso v jutranjem varstvu ali varstvu vozačev, lahko vstopijo v 
šolo od 8.10 dalje, to je 10 minut pred začetkom pouka.  
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JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

 
Jutranje varstvo poteka od 6.10 do 8.10 ure.  
Podaljšano bivanje je od 12.00 do 16.10 ure. 
Dežurno varstvo je do 17.00 oz. po dogovoru. 
 
V jutranje varstvo se po zakonu lahko vključijo učenci 1. razreda in vozači, v oddelke podaljšanega bivanja pa 
učenci od 1. do 5. razreda. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi, za učence 1. in 3. razreda je organizirano 
cepljenje, pri učencih 1. razreda pa se opravi tudi slušni pregled. Za naše učence skrbi zdravnica dr. Irena Gorišek 
v Zdravstvenem domu Moste na Prvomajski ulici v Ljubljani. 
 
Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. Za učence skrbi 
zobozdravnica dr. Tanja Škrablin. ( 523 34 20) 

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE (povzetek) 

 
Pravilnik o šolski prehrani je sprejel Svet šole dne 14. 6. 2010 na osnovi novega Zakona o šolski prehrani. Pravila 
so v celoti objavljena na spletni strani šole (http://www.o-jozmos.lj.edus.si/). 
 
Šola organizira: 

 obvezno malico za vse učence,  
 kot dodatno ponudbo kosilo in popoldansko malico, 
 dietno prehrano ali druge oblike prehrane. 

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s 
strani stroke predpisanega jedilnika.  
 
Prijava 
Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano: 

 praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma  
 kadarkoli med šolskim letom. 

Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu.  
 
Preklic prijave in odjava prehrane 
Oddano prijavo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu lahko starši kadarkoli prekličejo.  
Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri razredniku ali v tajništvu šole. 
Preklic in odjava šolske prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave. 
 
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po e-pošti (os-

jozemoskric.lj@guest.arnes.si)  ali osebno pri poslovni sekretarki.  Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni 
starši pravočasno odjaviti vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure.  
 
V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. Odjavljeni obroki 
prehrane se obračunajo v naslednjem mesecu. Kljub odjavi kosila se zaračunajo 22 % režijski stroški (elektrika, 
voda, zaposleni v kuhinji, papirna galanterija…). 
 

http://www.o-jozmos.lj.edus.si/
mailto:os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
mailto:os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
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Plačevanje prehrane  
Starši plačniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma drugih obvestilih. 
Glede plačila računov imajo plačniki na izbiro dve možnosti: plačevanje po položnici, ki jo bodo dobili po pošti do 
20. v mesecu, ali po elektronski poti na e-naslov plačnika (eRačuni). 
 
Ukrepi zaradi neplačevanja 
V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, šola ukrepa v skladu z 
zakonskimi predpisi. Prvi opomin pošlje šola, vse nadaljnje ukrepe pa prevzame Odvetniška pisarna Cek d.o.o.  
Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila je pristojna računovodkinja na 
šoli. 
 
Subvencioniranje šolske prehrane 
Glede subvencioniranja  šolske prehrane staršem ni potrebno storiti ničesar, če imajo urejeno odločbo o 
otroškem dodatku. Na pristojnih centrih za socialno delo določajo višino subvencije glede na razvrstitev v 
dohodkovne razrede. Nato svoje odločitve posredujejo osnovnim šolam. Na podlagi tega računovodkinja na šoli 
pripravi račune.  
Če pa starši nimajo otroškega dodatka, potem urejajo vse v zvezi s subvencioniranjem prehrane sami na 
pristojnem centru za socialno delo. 
Vsa vprašanja v  zvezi s subvencionirano prehrano starši naslovijo na šolskega  psihologa Vladimirja Sepiča. 
 

PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI - POVZETEK 

 
Pri Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznostih se bomo ravnali po 51. členu Zakona o osnovni šoli, ki je letos 
prenovljen. 
Celoten pravilnik s pogoji za dodelitev statusa učenca z dodatnimi obremenitvami in ustrezni obrazci so dostopni 
na spletni strani šole (www.jozmos.si) 
Status se dodeli praviloma v septembru, dokazila pa mora učenec – starši predložiti najkasneje do 30. 
septembra. 
 
Več informacij o šoli in njenem delu lahko najdete na spletni strani šole: 

http://www.o-jozmos.lj.edus.si/ 


