
STIKI S ŠOLO 

 

Ravnateljica: Doris Kužel 

Tel. št.: 04/506 00 12, 

e-naslov: doris.kuzel@ossklm.si 

 

Pomočnica ravnateljice: Saša Čadež 

Tel. št.: 04/506 00 13, 

e-naslov: sasa.cadez@ossklm.si 

 

Pomočnica ravnateljice: Elizabeta Proj 

Tel. št.: 04/506 00 34, 

e-naslov: elizabeta.proj@ossklm.si 

 

Tajništvo: Petra Bokal 

Tel. št.: 04/506 00 11, 

e-naslov: petra.bokal@ossklm.si 

 

Svetovalni delavki: 

Mateja Božnar - pedagoginja 

Tel. št.: 04/506 00 16, 

e-naslov: mateja.boznar@ossklm.si 

Katarina Gornik - psihologinja 

Tel. št.: 04/506 00 17, 

e-naslov: katarina.gornik@ossklm.si 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanovitelj Občina Škofja Loka 
Mestni trg 15 4220 Škofja Loka 

Telefon: 04/511 23 00 
 

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA 
LOKA-MESTO 

Šolska ulica 1 
4220 Škofja Loka 

E-pošta: info@ossklm.si 
Spletna stran šole: http://www.ossklm.si 

Tel: 04 506 00 11 
Fax: 04 512 50 48 

PRVI RAZRED 9-letne OŠ 
Novi svet 18 

4220 Škofja Loka 
Telefon: 04/ 512 09 73 
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Osnovna šola Škofja Loka-Mesto je javni zavod, ki 

opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu 

devetletne osnovne šole. Šolanje poteka devet let. 

Razdeljeno je na triade. 

VIZIJA ŠOLE 

Cilj vzgojnega delovanja naše šole je vizija OŠ Škofja Loka-

Mesto: “RASTEMO SKUPAJ V ZNANJU IN SPOŠTOVANJU.” 

 

POSLANSTVO ŠOLE 

Poslanstvo naše šole je, da učitelji in starši motivirajo 

učence, da jim znanje postane vrednota. 

Starši in učitelji gradimo most spoštovanja in zaupanja, po 

katerem stopajo učenci na poti k znanju in razvijanju 

osebnosti. 

 
SKLAD UČBENIKOV 
Na šoli imamo učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost 
izposoje učbenikov, ki jih ob koncu šolskega leta vrnejo. 
Učbeniki morajo biti zaviti in podpisani. Če je učbenik 
poškodovan ali izgubljen, se plača odškodnina. Navodila 
za izposojo učbenikov učencem posredujemo v prvih 
dneh junija. Učbenike učenci prejmejo zadnji teden pouka 

ali prvi teden septembra. 
 
ŠOLSKI SKLAD 
V šolskem letu 2002/2003 je bil na šoli ustanovljen ŠOLSKI 
SKLAD, iz katerega se lahko financirajo nadstandardne 
dejavnosti šole ter različne dejavnosti učencem, ki 
izhajajo iz družin z nizkimi mesečnimi dohodki. 
Šolski sklad se polni iz donacij, ki jih s pomočjo staršev 
naših učencev v šolski sklad namenijo razni donatorji in iz 
prispevka staršev – največ se jih zbere ob organizaciji 
bazarja, dobrodelnega teka in dobrodelnega koncerta. 

 

OBLIKE VARSTVA 

JUTRANJE VARSTVO 

Organizirano je za učence 1. razredov osnovne šole od 

6.10 do pričetka pouka. Varstvo poteka v stavbi šole na 

Novem svetu 18. 

Za učence 2. razreda je jutranje varstvo organizirano na 

Šolski ulici 1 od 7.10 do 8.10. 

PODALJŠANO BIVANJE 

V podaljšano bivanje so vključeni učenci od 1. do 5. 

razreda. Za učence od 2. do 5. razreda poteka podaljšano 

bivanje že prvi šolski dan.  

Za učence 1. razreda je podaljšano bivanje organizirano 

od drugega šolskega dne na Novem svetu 18 od 12.00 do 

16.40.  

Za 2., 3., 4. in 5. razred je podaljšano bivanje od 12.00 do 

15.15 na Šolski ulici 1, od 15.15 do 16.40 pa za vse učence 

na Novem svetu 18. 

 

VARSTVO VOZAČEV 

V varstvo vozačev so vključeni učenci vozači od 2. do 9. 

razreda, ki zjutraj čakajo na pouk ali po pouku čakajo na 

organiziran prevoz. Razdeljeni so v skupine. Varstvo 

poteka pred in po pouku (od 7.30 do 8.10 in od 12.05 do 

13.40). Učence 2. in 3. razreda učiteljica pospremi na 

avtobusno postajo 

Za učence 1. razreda, ki v šolo prihajajo s šolskim 

avtobusom je organizirano spremstvo učiteljice iz 

avtobusne postaje do Novega sveta 18 in nazaj. 

 

Pred in po pouku je organizirano tudi varstvo za učence 

od 4. do 9. r, ki čakajo na pouk izbirnih predmetov. 

PREHRANA 
 

Učenci prvih razredov imajo malico ob 8.20, učenci od 2. 

do 9. razreda pa ob 9.55. Vse učence navajamo na 

higieno, bonton pri prehranjevanju in pripadnost skupini.  

Učenci, ki so organizirani v oddelkih podaljšanega bivanja, 

imajo od 12.15 do 14.00 kosilo. Ostali učenci lahko v tem 

času prihajajo na kosilo tudi samostojno. Za evidenco teh 

učencev skrbijo kuharice. 

 

Odjava šolske prehrane:  

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi 

vsaj en delovni dan prej med 7.30 in 8.15 uro na 

naslednje načine: 

- s telefonskim klicem:  

Šolska ulica: 04 506 00 21 kuhinja, 04 506 00 11 tajništvo 

Novi svet:  04/ 512 09 73 

- preko e-naslova:  

Šolska ulica: info@ossklm.si  

Novi Svet: odjava.ns@ossklm.si  

- preko spletnega naslova: http://www.ossklm.si/ 

- osebno pri kuharicah. 
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