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Spoštovani starši,
bliža se čas, ko bo vaš otrok  vstopil  na pot osnovnošol-
skega izobraževanja ter postal prvošolka/prvošolec. Ob 
mislih ter skrbeh, ki se vam porajajo ob  vstopu vašega 
otroka v šolo, se vam zastavlja veliko vprašanj. V želji, da 
bi vstop otroka v prvi razred bil čim lepši in da boste pra-
vočasno informirani o delu in programih na Osnovni šoli 
Antona Ukmarja Koper, smo vam pripravili publikacijo s 
kratko predstavitvijo našega šolskega programa za prvi 
razred.

Vstop v prvi razred osnovne šole je velika sprememba v 
življenju otroka in prelomnica v njegovem razvojnem ob-
dobju, ki pa ne sme biti tako velika, da bi jo otrok pove-
zal z negativnimi občutki. Je lahko priložnost za starše, 
da v novih in drugačnih situacijah pričnejo bolj zaupati v 
otrokove sposobnosti, otroku dodajati odgovornost  na 
osebnem področju in pri šolskem delu, v prepričanju, da 
jih bo zmogel premagati.
Otroku, je potrebno oblikovati  pozitivno samopodobo s 
takšnimi vsebinami, ki posameznika napravijo enkratne-
ga, prepoznavnega in svobodnega v načinu mišljenja in 
delovanja. Starši in učitelji smo dolžni šolarju omogočiti 
razvoj določenih sposobnosti (nadarjenosti) in temeljnih 
zmožnosti (kompetenc), da bi mu s tem zagotovili trajen 

razvoj in nadgradnjo vseh razsežnosti osebnosti. 
Prvi vstop v šolo pomeni za otroka privajanje na novo 
okolje, na nove sošolce, učiteljice, na sprejemanje novih 
pravil, ki jih postavlja šola, na učenje samostojnosti, od-
govornosti, strpnosti in natančnosti. Na tej poti šolanja 
bomo otroku omogočili, da občuti pripadnost novi sku-
pini – razredu sošolcev ter prijazno skrb učitelja/učitelji-
ce in vzgojitelja/vzgojiteljice.
Z vstopom v šolo se otrok sooči s potrebo po pridobivanju 
priznanja zaradi vlaganja energije in časa v šolsko delo. Za 
napredovanje pri učenju branja, pisanja, računanja in dru-
gih spretnosti bo v šoli nagrajen in doma pohvaljen. 
Zato je za otroke v tem obdobju značilna precejšnja mar-
ljivost. Učitelji in starši smo dolžni to otrokovo nagnje-
nje spodbujati. Dobiti morajo občutek, da so sposobni 
obvladati spretnosti, ki jih od njih pričakujemo. Obču-
tijo naj svobodo pri izražanju, sanjarjenju in razvijanju 
lastne domišljije. Navajajmo jih na to, da tekmujejo sami 
s seboj in doživljajo občutek, da napredujejo, dosegajo 
uspehe, bodisi pri majhnih ali velikih stvareh - čeprav po 
majhnih korakih.
Vaša in naša naloga je, da otroka spodbujamo  pri razvo-



ju osebnosti, da mu ponujamo poti do  znanja, pridobi-
vanje delovnih navad, da poskrbimo za razvoj njegovih 
telesnih, čustvenih, miselnih, etičnih, socialnih in drugih 
dejavnikov. Omogočimo mu, da raste in se razvija v sa-
mostojnega, ustvarjalnega, odgovornega in srečnega 
otroka.
S široko zastavljenim programom bomo šolarju poleg 
osvajanja znanja razvijali odgovornost, kreativnost in 
samospoštovanje, ki so bistvene značilnosti človekovega 
dostojanstva.

Publikacija, ki je pred vami, je namenjena staršem in 
otroku. Vzemite si čas in jo skupaj s svojim bodočim 
prvošolcem/prvošolko  prelistajte in preberite. V želji, da 
boste v njej našli uporabne informacije, vam želim uspeš-
no leto ter da bi se skupaj s 
svojim otrokom veselili za-
četka šolskega leta.

Koper, februar 2018

Gabrijela Dolinšek
ravnateljica šole

         Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER
Pot v gaj 2
6000 KOPER
Spletna stran: http://www.antonukmar.si/ 

USTANOVITELJ:
Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 KOPER

Podračun enotnega zakladniškega računa MOK: 
UJP Koper 01250 – 603 06 57 283.
Davčna številka šole: SI 71 90 60 96

V šolskem letu 2017/2018 imamo 686 učencev v 
28 oddelkih od prvega do devetega razreda in 
11 oddelkov podaljšanega bivanja.



ravnateljica Gabrijela Dolinšek 05 66 32 870 GSM: 041 405 808

pomočnica ravnateljice Vesna Berce 05 66 32 880 GSM: 040 170 303

poslovna sekretarka Almira Bajt 05 66 32 882 FAX: 05 66 32 861

psihologinja Dorica Trgo 05 66 32 883 GSM: 051 421 834

pedagoginja Nadja Sentić Šorgo 05 66 32 884

logopedinja Mirjam Baruca 05 66 32 885

vodja nadstandardnih programov Aleš Ušeničnik 05 66 32 892 GSM: 040 235 603

vodja računovodstva Ester Zupan 05 66 32 890

obračun šolskih storitev Petra Piciga 05 66 32 893

odjava šolske prehrane Tanja Kocjančič 05 66 32  860

vodja kuhinje David Starc 05 66 32 899

vodja prehrane Tatjana Dominić Radivojević 05 66 32 899

knjižničarka Mateja Kokošar 05 66 32 887

dislocirana enota »Ukmarček« 1. razred 05 66 32 864

zobna ambulanta Zvezdana Bedene 05 66 32 888

Kontakti



Šolski prostor
Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci 
in ki se uporablja za učno - vzgojni proces. Šolski prostor 
je ograjen z varovalno ograjo in obsega območje stavbe, 
dislocirane enote »Ukmarček« ter igrišča, športni igrišči 
ter zelene površine znotraj ograjenega prostora.

Varna pot v šolo

NAVODILA ZA STARŠE

Otrok naj odide v šolo pravočasno. Hodi naj po ploč-
niku. Če na poti ni urejenega pločnika, naj hodi po levi 
stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet.

Po Zakonu o varnosti cestnega prometa (80. člen) mo-
rajo otroci prvega razreda osnovne šole imeti na poti v 
šolo ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi 
otroci stari od 10 do 14 let, če to s pisno izjavo dovolijo 
otrokovi starši. Učenci prvih razredov naj okoli vratu 
nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mra-
ku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Ko otroke pripeljete v šolo z osebnimi avtomobili, vas 
prosimo, da upoštevate pravila krožnega prometa in 
vozila parkirate na zgornjem parkirišču. Dislociran od-
delek je le 200 m od matične šole. Pot od dislocirane-
ga oddelka do šole je urejena, vendar ne bo odveč, če 
med šolskim letom večkrat opozorite otroke na varen 
prehod čez cesto na poti do šole.

Na tem območju veljajo pravila hišnega reda šole.



Priporočamo ogled dokumentov na šolski spletni strani: 
∎ PROMETNO VARNOSTNI NAČRT ŠOLE
∎ HIŠNI RED
∎ VZGOJNI NAČRT
∎ PRAVILA HIŠNEGA REDA



    
.

    

  Šolski dan

Šolska ura Od - do dejavnost

1. 8.20 - 9.05 pouk

2. 9.10 - 9.55 pouk

- 9.55 - 10.15 malica

3. 10.15 - 11.00 pouk

4. 11.05 - 11.50 pouk

5. 11.55 - 12.40 pouk

6. 12.45 – 13.30 pouk

Urnik dejavnosti

Ura Dejavnost

6.30 - 8.10 jutranje varstvo

7.30 - 8.00 zajtrk

11.50 - 16.00 podaljšano bivanje

16.00 - 16.30
združene skupine 

podaljšanega bivanja 

16.30 – 17.00 dežurstvo

12.40 – 13.40 kosilo

11.55  - 12.40
dejavnosti v okviru 

športnega programa, 
dodatni in dopolnilni pouk

popoldanski čas 
po 13.45 ali 

po dogovoru 
z učenci

interesne dejavnosti

Pouk je organiziran v dopoldanskem času. Prva šolska ura se prične ob 8.20



postal bom 
prvosolec



znam
se sam obleci



znam
se tudi sleci

znam
zloziti svoja 

oblacila



znam
zrezati zrezek

znam
si zavezati cevlje



znam 
urediti stvari 
v peresnici

znam
osiliti barvice



znam
si obrisati ritko

znam
si umiti roke z milom 



znam
si obrisati nos



Obvezni program
Obvezni predmeti so: slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, italijanščina, šport, likovna umetnost in glas-
bena umetnost. 
Športni, naravoslovni, tehniški in kulturni dnevi so obvezen del predmetnika v devetletni osnovni šoli in so načr-
tovani v letnem delovnem načrtu šole. Vse aktivnosti, ki so organizirane v okviru šole in so v obveznem učnem 
programu, so za učence obvezne in se pričnejo v šoli ter se tam tudi zaključijo. 



Predmetnik 

Predmet Število ur tedensko

Slovenski jezik 6

Matematika 4

Italijanski jezik 2

Likovna umetnost 2

Glasbena umetnost 2

Spoznavanje okolja 3

Šport 3 

Dodatni, dopolnilni pouk 1

Oddelčna skupnost 1

Razširjeni program
Učencem, poleg obveznega programa, ponujamo 
tudi bogat razširjen program, ki zajema jutranje 
varstvo, podaljšano bivanje, neobvezni izbirni pred-
met angleščino, dodatni in dopolnilni pouk. Interes-
ne dejavnosti s kulturnega, športnega, tehničnega in 
drugih področij izvajajo učitelji/ice naše šole in zuna-
nji sodelavci. Učenci lahko izbirajo med različnimi in-
teresnimi dejavnostmi. 
Za učence od prvega do tretjega razreda bomo orga-
nizirali plavalne tečaje, od četrtega do šestega razre-
da pa bodo imeli učenci možnost udeležiti se šole v 
naravi, ki je za posamezen razred organizirana v raz-
ličnih krajih po Sloveniji. 

Jutranje varstvo
Za učence od prvega do petega razreda je organizi-
rano jutranje varstvo. Učenci preživijo čas do pouka 
z različnimi skupinskimi ali individualnimi igrami, 
branjem in ostalim vodenim delom. Jutranje varstvo 
je za učence prvega razreda brezplačno in se izvaja v 
prostorih 1. razreda na „Ukmarčku“. Učenci lahko v 
jutranjem varstvu zajtrkujejo. 



vodi k posameznikovi funkcionalni raznojezičnosti, ene-
mu izmed pomembnih ciljev na evropski ravni. Učencem 
je tako omogočeno, da v različnih kontekstih in znotraj 
raznolikih učnih izkušenj pridobivajo znanje tujega jezi-
ka, nadgrajujejo svoj osebni in intelektualni razvoj in širi-
jo védenje in razumevanje lastnih in drugih kultur.
Glavna smernica je senzibilizacija za tuj jezik predvsem 
pa je poudarjen razvoj motivacije za usvajanje tujih je-

Podaljšano bivanje 
Podaljšano bivanje je namenjeno učencem prvega razre-
da, ki doma nimajo varstva. 
Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, bodo deležni še 
popoldanske malice v času od kosila do odhoda otrok do-
mov, če boste starši tako želeli. Nudili jim bomo tudi do-
datno pijačo, saj se ob igri in gibanju na prostem potre- 
ba po tej še poveča. 

Prijavnica za vpis  v jutranje varstvo in podaljšano 
bivanje je v mapi in jo izpolnjeno vrnete 

pri vpisu v 1. razred.

Neobvezni izbirni predmet angleščina 
V skladu z 20. a členom Zakona o osnovni šoli (Ur. List 
RS 63/2013) bo šola za učence 1. razreda v šolskem letu 
2018/2019 izvajala pouk prvega tujega jezika, kot neob-
vezni izbirni predmet 
Uvajanje tujega jezika v prvi razred omogoča učencem 
povezovanje neformalnega učenja v predšolskem ob-
dobju z učenjem v drugem razredu, kjer nastopa tuj je-
zik angleščina kot eden od obveznih predmetov v pred-
metniku osnovne šole. Učenje v prvem razredu je most v 
kasnejše učinkovitejše učenje tujega jezika in se ponuja 
kot model vseživljenjskega jezikovnega učenja. Ta pot 



zikov, ki je v tem starostnem obdobju pri otroku izrazito 
močna. Poučevanje in učenje temelji na prilagajanju po-
samezniku ter spremljanju in spodbujanju posameznika 
v njegovem lastnem napredku.

Prijavnica za vpis v neobvezni izbirni predmet 
angleščina  je v mapi in jo izpolnjeno vrnete 

pri vpisu v 1. razred.

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti Način izvajanja

Otroški pevski zbor 1 x tedensko

Ko pravljice oživijo tečajno

Svet dinozavrov tečajno

Strupene živali tečajno

Reciklandija tečajno

Gimnastika 1 x tedensko

Odbojka 1 x tedensko

Košarka 1 x tedensko

Rokomet 1 x tedensko

Nogomet 1 x tedensko



Nadstandardni program 

Športni program 
Že vrsto let na šoli uspešno izvajamo nadstandardni 
športni program. V športnem programu so učenci od 1. 
- 5. razreda, ki so se za program odločili. Enakomerno 
so razporejeni po vseh oddelkih. Učno-vzgojni proces v 
športnem programu nudi učencem dodatni uri športa. 
Dodatni dve uri športa na teden bodo pod vodstvom uči-
telja športa obiskovali samo učenci, vključeni v športni 
program. Ure potekajo po sodobnih strokovnih smerni-
cah športa. Vključene vsebine presegajo obvezne učne 
vsebine v učnih načrtih športa. V telovadnicah in na zu-
nanjih igriščih se dotaknemo vsebin kot so hokej, namiz-
ni tenis, badminton. Že zgodaj spoznamo poenostavlje-
ne oblike odbojke, rokometa, nogometa in poglobimo 
znanje gimnastike. Pri vsem tem pa ne pozabimo na 
igro, spoštljive medsebojne odnose, socialno pripadnost 
ter dobro počutje telesa in duha. 
Poleg vsakodnevnega športnega programa, nadstandar-
dni program vključuje večdnevne izvenšolske aktivnosti: 
tečaj plavanja (prilagajanja na vodo),  za učence od 2. do 
5. razreda organiziramo zaključno druženje z bogatim 
športnim programom.  
Strokovnjaki so na osnovi raziskav ugotovili, da je pri 

otroku v tem obdobju še vedno zelo pomembna igra, ki 
je vodilna aktivnost za zdrav duševni razvoj. Športni pro-
gram skozi zabavne in zelo raznolike vsebine nudi vsa-
kodnevno ukvarjanje s športom. Redna telesna aktivnost 
v zgodnjem obdobju postavlja trdne temelje zdravemu 
načinu življenja v odraslih letih. 

Posredno se učenci učijo strpnosti, zmag, porazov, ob-
vladovanja svojih čustev, socialne  vključenosti, higiene, 
pravil. Skratka učijo se samostojnega, uspešnega prema-
govanja težav. Športni program vodijo profesorji športne 
vzgoje.

Vpis otroka v športni program 
V  športni program bodo vključeni otroci, katerih starši in 
oni sami bi to želeli in so pripravljeni sofinancirati izvaja-
nje športnega programa.

Prijavnica za vpis v športni program 
je v mapi in jo izpolnjeno vrnete 

pri vpisu v 1. razred. 



ŠPORT



Finančna struktura 
Predviden prispevek staršev je okvirno 19,10€ mesečno 
za realizacijo športa, ki jo vodi učitelj športa (2 peda-
goški uri tedensko). Dodaten strošek so tudi večdnevne 
aktivnosti izven šole. Šola financira in nabavi material-
na sredstva in drobni material za izvajanje športnega 
programa.  

Kadrovska razporeditev ur 
športa za učence 

 

Obvezen program  
šport 3 PU 

Razrednik 
1PU 

Razrednik 
 1 PU 

Razrednik 
1 PU 

 
 

 

  

 
Posredno se učenci učijo strpnosti, zmag, 
porazov, obvladovanja svojih čustev, socialne  
vključenosti, higiene, pravil. Skratka učijo se 
samostojnega, uspešnega premagovanja težav. 
Športni program vodijo profesorji športne vzgoje. 
 

Vpis otroka v športni program  
V  športni program bodo vključeni otroci, katerih 
starši in oni sami bi to želeli in so pripravljeni 
sofinancirati izvajanje športnega programa. 
Prijavnica za vpis v športni program je v mapi in jo 
izpolnjeno vrnete pri vpisu v 1. razred oziroma v 
tajništvo šole. 

Finančna struktura  
Predviden prispevek staršev je okvirno 19,10€ 
mesečno za realizacijo pouka športne vzgoje, ki jo 
vodi učitelj športne vzgoje (2 pedagoški uri 
tedensko). Dodaten strošek so tudi večdnevne 
aktivnosti izven šole. Šola financira in nabavi 
materialna sredstva in drobni material za 
izvajanje športnega programa.  

Kadrovska razporeditev ur športne vzgoje za 
učence 1. triletja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadstandardni športni program 
Pouk poteka v skupinah.

Skupina je sestavljena iz učencev 
1. razreda.

Učitelj
športa

1PU

Učitelj
športa

1PU



Poletni 
raziskovalni 

tabor za 
najmlajše

Zanimiv nadstandardni program za učence prvega razreda je poletni razisko-
valni tabor, ki ga ponudimo učencem v mesecu juniju/juliju z namenom razi-
skovanja naravnih in družbenih posebnosti kraja, kvalitetnega preživljanja dela 
počitniškega obdobja z ustvarjanjem in preko športnega druženja ter razvijanja 
socialnih veščin in vzdržljivosti. Kraj izberemo vsako leto naknadno glede na 
ponudbo v samem terminu. Stroške tabora (prevoz, bivanje, strokovno osebje) 
plačajo starši oz. skrbniki. 



Prvi koraki v slovenski šoli 
za učence priseljence

Zaradi lažjega vključevanja otrok priseljencev v šolski sis-
tem ter v novo okolje in premagovanja težav pri učenju 
zaradi nepoznavanja učnega jezika, razlik med kulturami 
ter razlikami v vzgojno-izobraževalnih sistemih, omogo-
čamo otrokom vključitev v dejavnosti, ki pripomorejo pri 
razvijanju učnega jezika in ohranjanja lastne kulture.
Za učence priseljence bomo v okviru šole organizirali 
dodatne ure za poučevanje slovenščine, v okviru kate-
rih bodo učenci pridobili osnovno znanje slovenščine, 
nadgradili svoje znanje,  spoznavali življenje v Sloveniji in 
primerjali življenje v novem okolju z življenjem v rojstni 
državi.
Učencem bodo ponujene različne oblike učne pomoči za 
premagovanje učnih težav zaradi slabšega poznavanja 
učnega jezika ter razlik v vzgojno-izobraževalnih siste-
mih med državo izvora in Slovenijo.
S tovrstnimi dejavnostmi želimo vsakemu otroku zago-
toviti dobre možnosti za njegov razvoj in optimalni na-
predek ter aktivno in polno udeležbo v družbi.

Popestrimo šolo 2016-2021

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper se je s šolskim 
letom 2016/2017 vključila v pet let trajajoči projekt 
Popestrimo šolo. Namen projekta je učencem nuditi 
vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki niso del rednega iz-
obraževalnega programa.
Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali in-
dividualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževal-
ne aktivnosti z učenci tako, da se bodo posvečali njihovim 
individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadar-
jenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, 
dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence 
učenja učenja, kritičnega mišljenja, 
razmišljanja na viš-
jih taksonomskih 
ravneh, raziskova-
nja, inovativnosti, 
ustvarjalnosti, traj-
nostne naravnanosti, 
uporabe pametne 
tehnologije ter podje-
tništva in podjetnosti 
v povezavi s karierno 
orientacijo.



Vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki se 

izvajajo z učenci:

∎  UČENJE ZA PRIHODNOST 
(pomoč pri domačih nalogah, razlaga učne snovi, medse-

bojna pomoč)
∎  SLOVENŠČINA MOJ NOVI UČNI JEZIK 

(delo z učenci priseljenci)
∎  MOJ HOBI – MOJ POKLIC 
(ustvarjanje in raziskovanje na različnih področji, vključe-

vanje v inovativne projekte)
∎  GIBANJE – MOJ VSAKDANJIK
(aktivni odmori, osnovna motorika za najmlajše, minuta 

za zdravje, simbioza giba, plavanje in vodne aktivnosti)

Projekt Pogum
V projektu Pogum (PO-djetnost, Gradnik za-Upa-
nja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence 
podjetnosti in spodbujenje prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« 
bomo spodbujali način razmišljanja in razumeva-
nja podjetnosti kot možnost razvijanja ustvarjal-
nosti, inovativnosti in samoiniciativnosti posame-
znika in skupin. S projektom, ki traja od 2017 do 
2022, bomo opolnomočili učence z veščinami, s 

katerimi se 
bodo pogumno 
in učinkovitej-
še spoprijeli z 
življenjskimi 
in poklicnimi 
izzivi ter jih 
opremili s 
spretnostmi  
za uresni-
č e v a n j e 
lastnih ci-
ljev.



»Zapravljanje časa z otroki je pomembnejše 

kot zapravljanje denarja zanje.«

»Vse, kar otroci potrebujejo, je malo pomoči, 

malo upanja in nekdo, ki verjame vanje.«  

(Magic Johnson)

Dodatno strokovno pomoč pridobi učenec na podlagi 
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.Šolska svetovalna služba 

V šolski svetovalni službi (ŠSS) sta zaposleni šolska psi-
hologinja, Dorica Trgo in šolska pedagoginja, Nadja Sen-
tić Šorgo. 
Njuno področje dela je namenjeno svetovanju učencem 
in staršem ter sodelovanju z učitelji in vodstvom šole pri 
načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravlja-
nju vzgojno - izobraževalnega dela. 
Svetovalni delavki se z bodočimi prvošolci srečata že pri 
vpisu v šolo. Na osnovi določenih kriterijev oblikujeta od-
delke 1. razreda. Spremljata njihovo vključevanje v od-
delčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu.
Starše vabimo, da ob dilemah v zvezi z vzgojo, šolanjem 
otrok ali ob morebitnih čustvenih, socialnih ali drugih 
težavah, potrkajo na vrata šolske svetovalne službe ozi-
roma se predhodno telefonsko dogovorijo za razgovor 
(05/66 32 883 ali 051/421 834 - Dorica Trgo).

Dodatna strokovna pomoč
Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potre-
bami, ki pri učenju in pridobivanju znanja ter veščin pot-
rebujejo različne prilagoditve in individualen pristop, nu-
dijo: inkluzivni pedagog, specialna pedagoginja, socialna 
pedagoginja, pedagoginja, logopedinja, surdopedagogi-
nja, tiflopedagoginja  in učitelji učne pomoči.



Šolska prehrana
Starši lahko otroka naročijo na zajtrk, dopoldansko ma-
lico, kosilo in popoldansko malico (kadar obiskujejo po-
daljšano bivanje). Zaželeno je, da vsak učenec prejme v 
šoli vsaj en obrok dnevno. Praviloma bodo vsi učenci ma-
licali v šoli. Učenci malicajo po drugi šolski uri, od 9.55 do 
10.15. Čas kosila je med 11.30 in 14.30.
Vsak učenec, ki je prijavljen na kosilo, prejme v uporabo 
RFID OBESEK (Radio Frekvenčni IDentifikacijski OBE-
SEK) za kosilo, ki ga hrani pri sebi (razen prvih razredov, 
kjer obeske hranijo učiteljice). V primeru izgube, odtu-
jitve ali poškodbe obeska, vam le-tega zaračunamo po 
ceni 4 EUR. 
Starši lahko kosilo za svojega otroka odjavijo do 9. ure 
za tekoči dan, na telefonsko št. 05/66 32 860. Odjava 
malice mora biti javljena dan prej, do 9. ure, razen v pri-
meru, ko otrok zboli, ga odjavite isti dan. Enako velja tudi 
za učence, ki imajo pravico do subvencionirane prehra-
ne. V primeru, da starši prehrane pravočasno ne odjavijo, 
se jim zaračuna neodjavljen subvencioniran obrok po ve-
ljavnem ceniku šolskih storitev.

Vodja šolske prehrane je ga. Tatjana Dominić Radivoje-
vić. Vodja kuhinje je g. David Starc.

Prijavnica za prehrano je v mapi in jo izpolnjeno vrne-
te pri vpisu v 1. razred oziroma v tajništvo šole.

Shema šolskega sadja (SŠS)
Naša šola si vsako šolsko leto s prijavo na razpis, prizade-
va sodelovati v evropskem »Sistemu razdeljevanja sadja 
in zelenjave v šolah« s finančno podporo Evropske unije. 
SŠS je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU.
Z izvajanjem Sheme šolskega sadja si prizadevamo pri-
spevati k boljšemu zdravju učencev, vplivati na njihove 
prehranjevalne navade in jih spodbujati k večjemu uživa-
nju integrirano pridelanega sadja in zelenjave ter hkrati 
omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in 
debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za 
nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodob-
nega časa.
Trudimo se, da učencem ponudimo čim več lokalno pri-
delanega sadja, saj je le-to večje hranilne in biološke 
vrednosti ter kakovosti v primerjavi z živili, ki so bila skla-
diščena in transportirana daljši čas.





Subvencija šolske prehrane
1.  Subvencioniranje šolske prehrane 
iz državnega proračuna

Upravičenci do subvencije za malico
Do brezplačne malice so upravičeni učenci, ki so naročeni 
na malico in izhajajo iz  družin, katerih povprečni meseč-
ni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 
dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS.
Subvencija za malico pripada tudi učencem, ki so v rejni-
štvu ali so prosilci za mednarodno zaščito. 

Upravičenci do subvencije za kosilo
Sprejet je Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 88/16 - ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do 
brezplačnega kosila. 
Do subvencije v ceni kosila (do brezplačnega kosila) so od 
1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prija-
vljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
V odločbi je med drugim navedeno ali učencu pripada 

subvencija malice oziroma kosila.
Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, pa so pri-
stojni Centri za socialno delo.

Vloge za uveljavljanje subvencije
Šola pridobi podatke o upravičenosti učencev do sub-
vencije iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izo-
braževanja, zato staršem ni potrebno prinašati odločb o 
otroškem dodatku v šolo.
Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na 
Centru za socialno delo odda samo v primeru, če druži-
na učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem 
dodatku.
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do sub-
vencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na 
spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti.



2. Občinska denarna pomoč

Upravičenci do občinskih denarnih pomoči za kritje stro-
škov šolske prehrane so občani s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih 
sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske 
možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta 
neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli 
v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših 
obveznosti.
Postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih denar-
nih pomoči vodi in o njih odloča Center za socialno delo 
Koper. 

Starši oddajo vlogo za občinsko denarno pomoč na 
obrazcu pri Centru za socialno delo Koper, Cankarje-
va ulica 6, 6000 Koper:  
• za plačilo kosil in malic: od 1. avgusta do 31. maja,
• za nakup šolskih potrebščin: od 1. junija do 31. ju-

lija.

Vlogi morajo vlagatelji priložiti vsa potrebna dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za dodelitev občinske denarne po-
moči.

Šolska knjižnica
Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno – izo-
braževalnega procesa. Vključena je v sistem COBISS, ki 
omogoča napreden in sodoben  način dela s knjižnično 
zbirko in vsemi uporabniki knjižnice.
Vse učenke in učenci ob vpisu v šolo postanejo člani šol-
ske knjižnice in prejmejo člansko izkaznico. 
Navajajo na samostojen obisk in izposojanje knjig ter ob 
skupnem druženju odkrivajo čarobni svet pravljic, zgodb 
in drugih zanimivosti.

Urnik izposoje
Urnik izposoje je prilagojen glede na pouk in ostale de-
javnosti. Urnik izposoje bo določen v prvi polovici mese-
ca septembra. Izposoja in vračanje knjig bo možna naj-
manj trikrat tedensko.

Kjižnično informacijsko znanje
Učenci v okviru rednega pouka spoznajo bivanjske zna-
čilnosti prostora knjižnice, ureditev knjižnice, osnove 
vedenja in obnašanja, postopek izposoje in vračanja gra-
diva, abecedno razvrstitev  leposlovnega knjižničnega 
gradiva, se seznanijo z vsemi vrstami knjižničnega gradi-





va, ločijo šolsko od splošne knjižnice in ob koncu prvega 
triletja postanejo samostojni bralci.

Bralni nahrbtnik
V bralnem nahrbtniku, ki potuje od otroka do otroka, so 
izbrane slikanice in poučne knjige, namenjene skupne-
mu branju v družinskem krogu.  

Učbeniki in delovni zvezki
Na prvem roditeljskem sestanku za prvošolce dobijo 
starši naročilnico za brezplačno izposojo učbenikov in 
delovnih zvezkov.

Naročilnica za učbeniški sklad je priložena v mapi 
in jo izpolnjeno vrnete ob vpisu v 1. razred.

Šolske potrebščine
Seznam šolskih potrebščin pripravijo učiteljice 1. razre-
da. Starši jih do začetka novega šolskega leta kupijo v 
trgovinah in papirnicah. 
Vsi seznami izbranih učbenikov, delovnih zvezkov in 
šolskih potrebščin bodo objavljeni tudi na šolski spletni 
strani do 15. junija 2018
strani.

Glasbena šola

Oddelek Glasbene šole Koper na Osnovni šoli Antona Uk-
marja Koper ima svoja vrata odprta za mlade glasbenike 
že vrsto let. V štirih učilnicah se naši učenci pri individu-
alnem pouku učijo igranja violine ali klavirja ter hkrati 
razvijajo glasbeno nadarjenost, umetniško doživljanje in 
glasbeno izražanje. Poleg pouka glasbil obiskujejo tudi 
skupinski pouk nauka o glasbi oziroma solfeggia ter se 
glasbeno izpopolnjujejo v šolskih orkestrih in komornih 
skupinah. 
Najmlajši učenci glasbo spoznavajo skozi igro pri urah 
predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice v 
mali glasbeni učilnici. Učenci redno nastopajo na šolskih 
nastopih v koncertni dvorani glasbene šole ali v veliki 
glasbeni učilnici na osnovni šoli, najmanj dvakrat na leto 
pa priredijo nastop oddelka, kjer se predstavijo kot sa-
mostojni glasbeniki in v razrednem zboru. 
Tudi letos vabimo otroke, ki obiskujejo OŠ Antona Uk-
marja k preizkusu glasbenih sposobnosti in k vpisu v 
Glasbeno šolo Koper, ki bo meseca maja. V program 
predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice pa se 
lahko otroci vpišejo brez sprejemnega preizkusa, vendar 
le do zapolnitve mest.





Zdravstveni program

Zdravstveno varstvo 
Zdravstveni razvoj učencev Osnovne šole Antona Uk-
marja Koper spremlja Irena Primožič Koradin dr. med., 
v šolskem dispanzerju Koper. Otroci so sistematsko 
pregledani (1., 3., 6. in 8. razred), izvajajo pa tudi obve-
zna cepljenja učencev.  
Program zdravstvene vzgoje izvaja dipl. med. sestra Ta-
tjana Bočaj. Tema v 1. razredu je: Zdrav način življenja.
Center za komunikacijo in govor Portorož preveri sluh 
učencev v prvem in osmem razredu. 

Šolska zobna ambulanta
Zobozdravstveno varstvo izvaja šolska zobna ambulan-
ta. V šolski zobni ambulanti skrbita za preventivo in kura-
tivo Zvezdana Bedene, dr. dent. med. in Magda Burtina, 
zobna asistentka. 

Sistematski pregled v zobni ambulanti se izvaja enkrat 
letno do konca šolanja. Za vsak sistematski ali zobozdra-
vstveni pregled mora imeti učenec s seboj zdravstveno 
kartico. 
V 1. razredu bo potekala zobna preventiva pod vodstvom 
medicinske sestre.
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