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Ljubljana, 28. 10. 2022 

 

GOVORILNE URE 

 

Spoštovani starši, 

v mesecu novembru bomo organizirali govorilne ure za starše, ki bodo potekale v prostorih 

šole.  

 

Za nemoteno izvedbo vas prosimo, da upoštevate nekaj navodil: 

- Obisk govorilnih ur je mogoč samo po predhodno opravljeni spletni prijavi na GU. 

- Na govorilne ure boste počakali pred šolo: 

o Dolenjska cesta (1.-5.r.): zunanje glavno stopnišče 

o Podružnica Rudnik (1.-5.r.): dvorišče pred vhodom 

o Ob dolenjski železnici 48 (6.-9.r.): pred vhodom B – pri klančini ob jedilnici 

- Na govorilne ure prihajajte točno. Predlagamo, da pridete 5 min pred predvidenim 

terminom, ne prej. 

- Ob uri vašega termina vas bo v šolsko stavbo povabil strokovni delavec pri vhodu, ki 

vas bo usmeril v učilnico, kjer vas bo pričakal učitelj, h kateremu ste se prijavili na 

govorilne ure.  

- Razpored učiteljev v učilnicah bo objavljen tudi pri vhodu v šolo. 

- Vaš termin je omejen na 10 min. Za vami učitelji pričakujejo še druge starše. 

 

 

 

POPOLDANSKE GOVORILNE URE 

 

• Popoldanske govorilne ure bodo potekale v prostorih šole od torka, 8. 11. 2022, do 

četrtka, 10. 11. 2022, od 16. do 18. ure.   

• Termin govorilnih ur je omejen na 10 min. 

• Starši se na govorilne ure naročite na ustaljeni način: preko spletne aplikacije 

(povezava do spletne aplikacije: OŠ Oskarja Kovačiča (office365.com). Za prijavo 

potrebujete AAI račun vašega otroka. Ogled videovodiča za naročanje na govorilne ure 

si lahko pogledate tukaj.  

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola. Oskarja Kovačiča 
 

 Ob dolenjski železnici 48  

1000 Ljubljana 

tel: 01/280 91 00 

fax:01/280 91 02 

spletna stran:  www.ososkar.si 

e-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/OOskarjaKovaia1@ososkar.onmicrosoft.com/bookings/
https://video.arnes.si/watch/Z2ccscpS6TPe
https://video.arnes.si/watch/Z2ccscpS6TPe
http://www.ososkar.si/
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• Razpored: 

DAN STOPNJA  RAZRED /UČITELJ 

Torek, 8. 11. 2022 Razredna stopnja 

(Dolenjska cesta 20 / 

PŠ Rudnik) 

Razredniki 1. a, b, c (Dol. c. 20)  / 1. d (PŠ Rudnik)                 

T. Špoljar (Dol. c. 20)                                        

A. Jolevska Paspalovska (Dol. c. 20) 

Predmetna stopnja 

(Ob dolenjski železnici 48) 

B. Begojev (6. a) 

M. Koren (6. b) 

S. Primec (6. c) 

E. Pirnat (8. c) 

M. Andlovic 

A. Toni 

H. Kosmač 

S. Kravanja 

L. Janjoš 

A. Lekše 

I. Porenta (Humar) 

Sreda, 9. 11. 2022 Razredna stopnja 

(Dolenjska cesta 20 / 

PŠ Rudnik) 

Razredniki 2. a, b, c (Dol. c. 20) / 2. d (PŠ Rudnik) 

Razredniki 3. a, b, c, (Dol. c. 20) / 3. d (PŠ Rudnik) 

N. Čermelj (Dol. c. 20) 

U. Šipek Hovnik (PŠ Rudnik) 

Predmetna stopnja 

(Ob dolenjski železnici 48) 

K. Kolbezen (6. d) 

M. Kastelec (7. a) 

B. Bosnić (7.  b) 

V. Tomac (7. c) 

H. Vindiš (7. d) 

D. Trojar (8. a) 

A. Marucelj Štrus 

L. Onufrija 

M. Vršič ODSOTNA 

M. Horvat Lampe  

Četrtek, 10.11. 2022 Razredna stopnja 

(Dolenjska cesta 20 / 

PŠ Rudnik) 

Razredniki 4. a, b, c (Dol. c. 20) / 4. d (PŠ Rudnik) 

Razredniki 5. a, b, c (Dol. c. 20) / 5. d (PŠ Rudnik) 

K. Židan (Dol. c. 20) ODSOTNA 

I. Belko (PŠ Rudnik) 

M. Ogrizek Drinovec (Dol. c. 20) 

P. Šlankovič (PŠ Rudnik) ODSOTNA 

Predmetna stopnja 

(Ob dolenjski železnici 48) 

P. Kajzer (8. b) 

M. Drašler (8. d) 

Š. Stele (9. a) 

U. Lun (9. b) 

B. Bešter (9. c) 

Š. Marinko Čeh (9. d) 

N. Mihelčič 

B. Klembas 

A. Verbinc 

A. Hvastija 

M. Medved 

 

* Za GU z učitelji, ki poučujejo v podaljšanem bivanju, se dogovorite individualno 

preko elektronskega naslova posameznega učitelja.  

Naslovi so objavljeni na spletni strani šole (šola / kontakti / učitelji). 
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Dopoldanske govorilne ure bodo potekale v istem tednu (od 7. 11. 2022 do 11. 11. 2022) 

le po predhodnem dogovoru z učiteljem. Na govorilne ure se lahko prijavite preko 

elektronskega naslova učitelja. Naslovi so objavljeni na spletni strani šole (šola / kontakti 

/ učitelji). 

 

*Za učitelje predmetne stopnje so termini dopoldanskih GU objavljeni na spletni strani 

šole (učenci in starši / roditeljski sestanki in govorilne ure / dopoldanske govorilne ure za 

starše).  

 

 

 

Zahvaljujemo se za razumevanje, 

Olga Kolar, ravnateljica 


	Osnovna šola. Oskarja Kovačiča

