
Prvi 
roditeljski sestanek v 

šolskem letu
2022/2023

Starši, bodite svojim otrokom v oporo, stojte jim ob strani, jih 
vzpodbujajte in sodelujte z nami.



VIZIJA ŠOLE

Z medsebojnim spoštovanjem in delovnim vzdušjem se učimo in 
vzgajamo za ustvarjalno življenje – znanje za življenje.

RDEČA NIT

(Vz)trajnostna dediščina



Osnovni podatki za letošnje leto

• V OŠ je vpisanih 839 učenk in učencev,

• 36 oddelkov,

• 15 oddelkov OPB
• 11 Cerklje

• 4 Zalog

• V vrtcu je vpisanih 220 otrok v 12 oddelkih,

• 133 zaposlenih



Šolski koledar
• 1. ocenjevalno obdobje

• 1. 9. 2021 – 27. 1. 2023
• jesenske počitnice => 31. 10. – 4. 11. 2022
• novoletne počitnice => 26. 12. – 2. 1. 2023
• ocenjevalna konferenca => 25. 1. 2022

• 2. ocenjevalno obdobje
• 30. 1. 2023 – 24. 6. 2023 (15. 6. 2023)
• zimske počitnice => 6. 2.  - 10. 2. 2023
• 26. 4. 2023 – pouka prost dneva (na podlagi 7. čl. Pravilnika o šolskem koledarju)
• DELOVNA SOBOTA 25. 3. 2023 (očiščevalna akcija v sodelovanju z Občino Cerklje)
• POUKA PROSTO 7. 4. 2023 (če bo očiščevalna akcija izvedena)
• prvomajske počitnice => 27. 4. – 2. 5. 2023
• ocenjevalna konferenca (9. r) => 8. 6. 2023
• valeta 9. r => 14. 6. 2023
• ocenjevalna konferenca (1. – 8. r) => 20. 6. 2023
• zaključek pouka 1. – 8. r => 23. 6. 2023



Govorilne ure

• Dopoldanske
• sporočijo učiteljice glede na njihov urnik (v tednu, ko so popoldanske 

govorilne ure, dopoldanskih ni)

• najava v publikaciji ali preko e-pošte

• objavljene so na šolski spletni strani

• Popoldanske
• vsak 1. torek v mesecu (1. – 5. razred)

• vsak 1. četrtek v mesecu (6. – 9. razred)

• razpored je objavljen v šolski publikaciji



Šolski zvonec

predura 7.30 – 8.15

8.15 – 8.20

1. ura 8.20 – 9.05

odmor 9.05 – 9.10

2. ura 9.10 – 9.55

odmor za malico RS (2. - 5. r)
odmor za rekreacijo PS

9.55 – 10.15

3. ura 10.15 – 11.00

odmor za malico PS
odmor za rekreacijo RS

11.00 – 11.20

4. ura 11.20 – 12.05

odmor 12.05 – 12.10

5. ura 12.10 – 12.55

odmor 12.55 – 13.00

6. ura 13.00 – 13.45

odmor za kosilo 13.45 – 14.05

7. ura 14.05 – 14.50

predura 7.30 – 8.15

8.15 – 8.20

1. ura 8.20 – 9.05

odmor 9.05 – 9.10

2. ura 9.10 – 9.55

odmor za malico (2. - 5. r) in 
rekreacijo

9.55 – 10.20

3. ura 10.20 – 11.05

odmor 11.05 – 11.10

4. ura 11.10 – 11.55

odmor 11.55 – 12.00

5. ura 12.00 – 12.45

odmor 12.45 – 12.50

6. ura 12.50 – 13.35

CERKLJE ZALOG



PRIPOROČILA iz Vzgojnega načrta
• Sodelujte s šolo: govorilne ure, roditeljski sestanki, šolske prireditve…

• Sodelujte starši med seboj (pogovori o vzgoji, pomoč med sošolci, delovno 
vzdušje v razredu, pomoč razredniku, …).

• Podprite naša vzgojna prizadevanja tudi z domačimi vzgojnimi ukrepi. 

• Kritik na račun učiteljev in ostalih delavcev šole ne izražajte pred otrokom.

• Otroku vedno sporočajte, da morajo svoje šolske in domače obveznosti jemati 
resno. 



PRIPOROČILA iz Vzgojnega načrta
• Primerna obutev in oblačila tako v šoli kot tudi na dnevnih dejavnosti

• Pogovarjajte se z otroki o pravilih vedenja v šoli. 

• Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih 
dejavnosti šole le na osnovi mnenja in navodil zdravnika. 

• Zaradi nujnih sporočil čim prej sporočite spremembe naslova ali telefonskih 
številk.

• Uporaba mobilnih telefonov, pametnih ur z možnostjo telefoniranja je v šoli 
prepovedano.



• JUTRANJE VARSTVO:

SAMO za učence 1. razredov – v matičnih učilnicah (od 6.00 dalje)

učenci 2. razreda, ki tako varstvo nujno potrebujejo (vloga pri razredničarki)

od 6.20 v mesecu septembru

• PRIHOD V ŠOLO (1.r): skozi glavni vhod, v spremstvu staršev ali drugega 
odraslega, 10 min pred poukom (8.10).

• PRIHOD V ŠOLO (2. – 9.r.): ne več kot 10 minut pred pričetkom pouka

• NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA (1.r): predura in 5. šolska ura –
redno obiskovanje.

• PODALJŠANO BIVANJE (1. – 5.r) se izvaja po urniku do 16.10, dežurno varstvo v 
PB pa do 16.40 ure.





Šolska prehrana
• Prijava na prehrano (ste oddali ob koncu lanskega šolskega leta);

• cena prehrane:

• zajtrk: 0,80 EUR (samo za učence 1. razredov!)

• malica: 0,90 EUR (določa MIZŠ)

• kosilo:  3,20 EUR

• popoldanska malica: 0,60 EUR

• prehrana v OPB (kosilo, pop. malica): 3,80 EUR

• odjava, prijava malice/kosila – poskrbite sami

• do 8.00 preko eAsistenta – PREHRANA, telefonsko na 04/25 26 010 ali osebno 
(učenec, učenka sama) v tajništvu

• šolska shema

• Diete – odjave tudi v kuhinjo (kuhinja@osdj-cerklje.si), sporočanje sprememb

mailto:kuhinja@osdj-cerklje.si


• promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU 
• 6 € / učenca za sadje in 4 € / učenca za mleko
• Razdeljevanje bo kot dodatek k šolski malici

„Šolska shema“ 



ZAKAJ TAK UKREP KMETIJSKE POLITIKE?

• ne zaužijemo dovolj sadja in zelenjave ter mleka,

• omejiti naraščanje debelosti in tveganje za 

nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna 

bolezen, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza …), 

• lokalno pridelano sadje in zelenjava,

• pridelano na naravi prijazen način. 



Interesne dejavnosti

• Zmernost pri številu izbranih ID;

• Seznam vseh dejavnosti iz različnih področij bo objavljen 3. teden v 
septembru na šolski spletni strani;

• plakati, reklame, prijavnice … - na panojih oz. v razredu;

• začetek izvajanja od 1. oktobra dalje

• Pevski zbori, konstruktorstvo že od 5.9.2022



Prometna varnost

• Strpnost pri vožnji pred šolo, vrtcem;

• parkiranje avtomobilov na za to predvidena mesta (urejena bo modra 
cona – 5 parkirnih mest);

• Prepovedano ustavljanje na cesti (pred šolo)

• Prvošolca spremljate odrasli ali otrok starejši od 10 let – izjavo dobite 
pri razredničarki

• Izjemoma napišete prošnjo za avtobusno karto (prevzemate vso 
odgovornost od vstopa na avtobus do učilnice in obratno). Nekaj dni 
spremljajte otroka.



Šolski sklad

• zbira, upravlja in dodeljuje finančna in materialna sredstva z namenom: 

• zviševanja standarda pouka, 

• za udeležbo iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega 
programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti,

• spodbujanja raziskovalne dejavnosti učencev v šoli,

• kakovostnega in učinkovitega dela z nadarjenimi učenci,

• izvajanja nadstandardnega izobraževalnega programa šole, za katerega ni mogoče zagotoviti financiranja iz 
javnih sredstev,

• nakupa nadstandardne opreme, ki je potrebna za zagotavljanje kakovostne izvedbe izobraževalnega 
programa šole , za katero zavod ne more zagotoviti sredstev iz državnega ali občinskega proračuna.

Upravičenci do kritja stroškov udeležbe šole v naravi, tabora ali ekskurzije:

• priznana pravica do subvencije malice v višini 100% v času izvedbe tabora.



Šolski sklad

Višina sofinanciranja:

• 7 % stroškov posamezne šole v naravi, tabora ali ekskurzije se enakomerno porazdeli med upravičence.

Vloga bo objavljena na šolski spletni strani.

Viri zbiranja sredstev:

• s prostovoljnimi prispevki staršev učencev šole,

• z največ do 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, 

• z donacijami pravnih in fizičnih oseb,

• z organizacijo dobrodelnih prireditev,

• iz zapuščin,

• iz prihodkov od prodaje starega papirja in ostalega materiala za reciklažo,

• drugih virov.



Šola za starše
Oktober 2022: 

Kako pomagati otroku premagati stisko pred ocenjevanji znanja – starši in 
učitelji z roko v roki

Dr. Andreja Poljanec (financira DMC)

Datum in ura: 6. 10 .2022 - 18:30 - 20:00

November 2022: 

Delitev vlog v družini

Marjeta Dečman

Datum in ura: 8. 11. 2022 - 18:30 - 20:00

Januar 2023: 

Kako učinkovito reševati probleme,

Marjeta Dečman

Datum in ura: 5. 1. 2023 - 18:30 - 20:00

Marec 2023: 

Katere veščine bodo mladi potrebovali v 21. stoletju?

Nada Zupančič

Datum in ura: 9. 3. 2023 - 18:30 - 20:00

April 2023: 

Aktivno preživljanje prostega časa

Marjeta Dečman

Datum in ura: 4. 4. 2023 - 18:30 - 20:00

Predstavitev posameznih predavanj in prijavnica bosta 
dosegljivi na šolski spletni strani



Naravoslovni tabor – 1. razred

Kranjska Gora 22.5. – 26.5.2023
1. Skupina = 22.5. – 24.5.2023

2. Skupina = 24.5. – 26.5.2023

Okvirni stroški učenca:

• Bivanje: 2 x 23,85 € (namestitev, polni penzion);

• Dodatno kosilo: 10,00 € (na dan odhoda); ?

• Prevoz: 30,00 €

• Stroški strokovnih delavcev: 39,71 € (stalna pripravljenost, dežurstvo, terenski dodatek, bivanje)

Okvirno skupaj: 127,40 €

Obročno plačilo: junij 2023: 65,00 €; julij 2023: razlika



Plavalni tabor – 3. razred

Debeli Rtič 3.4.2023 – 7.4.2023
Okvirni stroški učenca:

• Bivanje: 4 x 34,94 € (namestitev, polni penzion, plavalni bazen);

• Dodatno kosilo: 10,00 € (na dan odhoda);

• Prevoz: 40,00 €

• Stroški strokovnih delavcev: 66,19 € (stalna pripravljenost, dežurstvo, terenski dodatek, bivanje)

Skupaj: 255,93 €

Obročno plačilo: marec 2023: 90,00 €; april 2023: 90,00 €; maj 2023: razlika



Letna šola v naravi – 5. razred

Pineta 5.9. – 10.9.2022
Okvirni stroški učenca:

• Bivanje: 5 x 28,00 € (namestitev, polni penzion, plavalni bazen);

• Dodatno kosilo: 10,00 € (na dan odhoda);

• Prevoz: 40,00 €

Skupaj: 190,00 €

Obročno plačilo: oktober 2022: 65,00 €; november 2022: 65,00 €; december 2022: razlika



Zimska šola v naravi – 6. razred

Cerkno 30.1. – 3.2.2023
Okvirni stroški učenca:

• Bivanje A: 4 x 49,25 € (namestitev, polni penzion, plavalni bazen, smučarska vozovnica, ski bus);

• Bivanje B: 4 x 43,00 € (namestitev, polni penzion, plavalni bazen, ski bus);

• Prevoz: 30,00 €

• Stroški strokovnih delavcev: 66,19 € (stalna pripravljenost, dežurstvo, terenski dodatek, bivanje)

Skupaj A – program: 296,16 €; Skupaj B – program: 268,19 €

• Obročno plačilo

Vodja g. Matjaž Petek



Naravoslovni tabor – 7. razred 

CŠOD Planinka

1. skupina = 17.10. – 21.10.2022

2. skupina = 24.10. – 28.10.2022

Okvirni stroški učenca:

• 5 – dnevno bivanje v CŠOD: 84,50 €

• prevoz: 20,00 €

• stroški strokovnih delavcev: 67,50 € (stalna pripravljenost, dežurstvo, terenski dodatek, bivanje)

Skupaj: 172,00 €

• Obročno plačilo: oktober 2022 – 60,00€, november 2022 – 60,00€, december 2022 - razlika

Vodja tabora ga. Renata Flander



Naravoslovni tabor – 8. razred 
(Astronomski teden)

CŠOD Medved – Medvedje Brdo 

1. skupina = 17.10. – 21.10.2022

2. skupina = 24.10. – 28.10.2022

Okvirni stroški učenca:

• 5 – dnevno bivanje v CŠOD: 84,50 €

• prevoz: 20,00 €

• stroški strokovnih delavcev: 67,50 € (stalna pripravljenost, dežurstvo, terenski dodatek, bivanje)

Skupaj: 172,00 €

• Obročno plačilo: oktober 2022 – 60,00€, november 2022 – 60,00€, december 2022 - razlika

Vodja tabora ga. Andreja Muhvič



Nacionalno preverjanje znanja

6. razred

SLO – 4. 5. 2023

MAT – 8. 5. 2023

TJA – 10. 5. 2023

9. razred

SLO – 4. 5. 2023

MAT – 8. 5. 2023

GUM – 10. 5. 2023

Koledar aktivnosti je objavljen na šolski spletni strani. 
Več informacij ga. Anita Glavič



Poklicna orientacija

• 8. razred: aprila 2023 bodo učenci imeli tehniški dan z naslovom Na poti do poklica.

• 9. razred: 10. novembra bo tehniški dan Kam po OŠ?, namenjen pridobivanju informacij za lažjo 
izbiro srednje šole in poklica. 

• Informativa: sejem izobraževanja in poklicev bo 20. in 21. januarja 2023 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani.

• Informativni dnevi na vseh srednjih šolah v Sloveniji bodo v petek, 17. 2. in v soboto, 18. 2. 2023. 

• 9.3.2023, predavanje ge. Nade Zupančič: Katere veščine bodo mladi potrebovali v 21. stoletju? 
(Šola za starše)

• Za dodatne informacije se obrnite na psihologinjo Eriko Jensterle: 25 26 016, 
erika.jensterle@osdj-cerklje.si. Kontakti so tudi v publikaciji in na spletni strani šole.

• Spletne strani za dodatne informacije o poklicih:
• https://www.odkrijsvojtalent.si/
• https://www.informativa.si (21. januar 2023 na Gospodarskem razstavišču)

mailto:erika.jensterle@osdj-cerklje.si
http://www.odkrijsvojtalent.si/
https://www.informativa.si/


9. razred

• Zaključni izlet – petek, 2. 6. 2023

• Valeta s podelitvijo spričeval – sreda, 14. 6. 2023 (Kulturni hram 
Ignacija Borštnika)



Spletna učilnica



DA NE BODO 
MOJA USTA 

TAKO PUSTA!

Predstavitev enote za zobozdravstveno vzgojo 
in preventivo

ga. Barbara Zmerzlikar



HVALA ZA VAŠO POZORNOST

Starši, bodite svojim otrokom v oporo, stojte jim ob strani, jih 
vzpodbujajte in sodelujte z nami.


