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UVOD 
 

 

Letni delovni načrt je temeljni dokument, ki opredeljuje življenje in delo šole v šolskem letu 2019/2020 in 
je sestavljen na osnovi: 
 

 Zakona o osnovni šoli, 

 obveznega predmetnika, učnih načrtov in razširjenega programa osnovne šole, 

 rezultatov in ugotovitev iz preteklega leta. 
        
Letni delovni načrt določa obseg in vsebino ter smotre vzgojno-izobraževalnega dela in pogoje za njegovo 
izvedbo. 
 
 
Delovni načrt šole je zasnovan na podlagi: 

 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

 smernic za delo v osnovni šoli, 

 potreb učencev, 

 kadrovskih, materialnih in prostorskih pogojev, 

 učnih načrtov in letnih priprav učiteljev, 

 vzgojnega načrta, 

 planov strokovnih aktivov, 

 plana izobraževanj, 

 plana dela šolske svetovalne službe, 

 plana dela šolske knjižnice, 

 plana društev in interesnih dejavnosti, 

 ugotovitev uspešnosti šole v preteklih letih, 

 neposrednega sodelovanja staršev, 

 sodelovanja z okoljem. 
 
 
Postopek nastajanja letnega delovnega načrta: 
 

 obravnava in zbiranje pripomb v okviru šolskih strokovnih aktivov in na strokovnem kolegiju,                                                                                                                                                                                  
v okviru učiteljskega zbora, 

 na svetu staršev. 
 
 
Postopek sprejemanja letnega delovnega načrta: 
 

 na pedagoški konferenci učiteljskega zbora, 

 obravnava in potrditev na svetu šole. 
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1 KJE SMO IN KAM HOČEMO 
 
 

»Vse naše sanje se lahko uresničijo, če imamo pogum, da jim sledimo.« Walt Disney 

 
Pogum, da bomo tudi letos sledili našim sanjam imamo. Cilje, s katerimi želimo doseči sanje, si zato v šoli 
vsako leto postavljamo, ni pa nujno da so vsako leto drugačni. Cilji preteklih let se prepletajo z novimi, lani 
ali pred leti začeto delo bomo nadaljevali, nadgrajevali.  Še vedno velja naša vizija, za katero si želimo, da bi 
jo vsakdo, ki stopi v našo šolo, začutil in doživel : V UREJENEM, STRPNEM IN VZPODBUDNEM OKOLJU NA 
MAVRIČNO POT H KAKOVOSTNEJŠEMU ZNANJU. 
Ob tem bomo upoštevali sprejeti vzgojni koncept, postavljali pravila, ki jih bomo lahko ponotranjili, ustvarjali 
projekte in raziskovali, se ekološko obnašali, živeli zdravo, razvijali tiste pomembne lastnosti, ki nas bodo 
pripravile na življenje tam zunaj in ki nas bodo obvarovale pred nevarnostmi sodobnega življenja. Se veliko 
naučili, dokazovali, da veliko in dobro delamo, si med seboj pomagali in skušali drug drugega razumeti.  
  
 

2.1 VIZIJA ŠOLE KOLEZIJA 
 
V UREJENEM, STRPNEM IN VZPODBUDNEM OKOLJU NA MAVRIČNO POT H KAKOVOSTNEJŠEMU ZNANJU. 
 
Zajeti smo želeli svoja prizadevanja, ustvariti dobre odnose in pozitivno klimo, izoblikovati harmonijo med 
učenci, starši in učitelji, izboljšati kakovost znanja, spodbujati ustvarjalnost, še povečati osebni pristop na 
vseh ravneh in postaviti jasno začrtane meje.   
Učiti se biti, učiti se vedeti, učiti se delati, učiti se živeti. To so štirje stebri izobraževanja, na katerih temelji 
vzgojni koncept šole. Tudi osnovne šole Kolezija. Prepričana sem, da nas starši podpirajo pri prizadevanju, 
da bi te cilje dosegli v čim večji meri. Ker imamo vsi skupen cilj - otroke pripraviti za življenje. 
Včasih nam gre to dobro od rok, včasih se nam zatakne. Tako, kot je pač to v življenju. Pomembno je, da 
imamo pred seboj jasen cilj in da iščemo poti, ki vodijo do njega. Tudi letošnje šolsko leto bomo učitelji 
skupaj z učenci in starši posvetili iskanju pravih poti in stezic. Skupaj bomo preizkušali in dopolnjevali  vzgojni 
koncept šole. Se sistematično spopadli z morebitnim nasiljem. Ne le s fizičnim, tega najprej opazimo in 
ukrepamo. Tudi s tistim prikritim, verbalnim, žaljivim, ki prizadene najgloblje v srce. Ki povzroča osamljenost, 
žalost, frustracijo. Si prizadevali, da bi naši otroci spoznavali, doživeli in vzeli za svoje vrednote, ki za življenje 
štejejo. Učili jih bomo s poučevanjem, pa tudi z zgledom in odnosom. Učili jih bomo spoštovanja, bontona, 
solidarnosti, vživljanja v druge, spoštovanja drugačnosti, skrbi za zdrav življenjski slog in seveda tudi za 
okolje. Učili jih bomo ceniti in spoštovati našo domovino, jo imeti radi.  Nič novega. Pa vendar tako 
pomembnega. Ob teh vrednotah bomo tudi lažje usvojili vso predpisano učno snov.  In se ob tem imeli še 
lepo. 
Kaj pa je tisto, kar nas razlikuje od drugih šol, ki imajo podobne cilje? 
 

 Skrb za dobre odnose, umirjeno in prijazno okolje za delo. 

 Vključenost in odgovornost vseh v ta prizadevanja. 

 Odprtost za novosti, pa vendar ob tem strokovna treznost. 

 Sprotno reševanje problemov. 

 Graditev pripadnosti šoli. 

 Konstanta dobrih rezultatov. 
 
Kako pa bomo ugotavljali, ali smo cilje dosegli? 
S sprotnim spremljanjem rezultatov, uspeha. S primerjavami na nacionalnem nivoju. Z merjenjem klime, 
počutja, pogostosti pojavljanja nasilnih dejanj. Z anketami, s katerimi bomo preverili zadovoljstvo. Včasih 
tudi z odzivi obiskovalcev naše šole. Predvsem pa bomo prisluhnili posameznikom. Na koncu šolskega leta 
pa seveda z letnim poročilom. 
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2.2 KAM VODI NAŠ KORAK 
 
Vsako leto znova si postavimo vprašanje: Katere bodo prednostne naloge v tem šolskem letu? Prav gotovo 
moramo najprej imeti dobro izoblikovano vizijo, ki je osnova za ugotavljanje poslanstva, vrednot in je seveda 
izhodišče za postavljanje ključnih ciljev in določanje strategij. Iz naše vizije izhajata dve poslanstvi, ki ostajata 
naše vodilo: 
 

 ZAGOTOVITI KVALITETNO IZOBRAŽEVANJE in ob tem in s tem 

 RAZVIJATI HARMONIČNE ODNOSE VSEH UDELEŽENCEV V PROCESU IN S TEM ZAGOTOVITI  
MOŽNOST RASTI OSEBNOSTI V ODGOVORNEGA, TANKOČUTNEGA IN SRČNEGA ODRASLEGA. 

 
Za zagotovitev poslanstva smo si postavili naslednje ključne cilje: 
 
Še naprej bo naša prednostna naloga delo na kvaliteti izobraževanja. Pri tem smo si zastavili nekaj 
pomembnih področij:   

 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem področju ter spodbujanje in razvijanje ljubezni 
do materinščine (tudi neslovenskega); 

 učenje učenja; 

 spodbujanje kreativnega razmišljanja v okviru vseh predmetov – medpredmetno povezovanje in s 
tem pridobivanje kvalitetnega, uporabnega in trajnega znanja;  

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti; 

 razvijanje spoštovanja in sodelovanja, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost; želimo 
ostati varna šola; 

 spodbujanje nadarjenih, usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vzgojno delo z nadarjenimi 
učenci; 

 ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja (zdrava prehrana, gibanje, zdrav življenjski slog, 
aktivno preživljanje prostega časa, aktivni odmori zunaj). 

 
 

2.3 SPREMLJANJE 
 
Na vprašanje, kako bomo vedeli, ali smo bili pri delu uspešni, si bomo lahko odgovorili ob koncu šolskega 
leta. Če se bodo nekatere stvari spremenile, ljudje pa bodo ostali zadovoljni in pripravljeni na nadaljnje 
skupno delo, bomo lahko tudi izmerili tisto, kar se zmeriti da, in pustili »uporabnikom«, da povedo, kje smo. 
Nekatere stvari se da matematično izmeriti, druge lahko le ocenimo.  
Zavedamo pa se, da v šoli napake ne ostajajo prikrite. Učenci, starši pa tudi učitelji so najboljši barometer, 
ali gremo v pravo smer. Če le spremljaš tisto, kar je pomembno - ne samo dosežkov, ampak tudi vzdušje. 
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3 ORGANIZIRANOST ŠOLE 
 
 

3.1 IME IN SEDEŽ ŠOLE 
 
OŠ Kolezija je osnovna šola v Ljubljani, ki izvaja pouk devetletnega izobraževanja.   
Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana. Naša šola leži nekako na sredini našega šolskega okoliša in meji 
z Riharjevo cesto na OŠ Trnovo, z Vipavsko ulico in Gerbičevo cesto z OŠ Bičevje, obsega cele Murgle, od OŠ 
Livada pa jo ločita potok Mali graben in mestna vpadnica. Šolski okoliš je natančno opredeljen v aktu o 
ustanovitvi. 
 
Šola je odgovorna za učence v času pouka, podaljšanega bivanja in jutranjega varstva ter ob dnevih 
dejavnosti v okviru šolskega prostora, ki zajema šolsko stavbo, šolsko dvorišče in šolska igrišča. 
 
Šolo vodi ravnateljica Nina Triller pri tem pa ji pomaga pomočnica ravnateljica Katja Briški. Delo šole 
nadzoruje in usmerja Svet šole, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in 
pet predstavnikov delavcev šole.   
 
Posvetovalni organ šole je svet staršev, v katerem so predstavniki staršev vseh razredov in se na pobudo 
ravnatelja sestane trikrat letno in po potrebi. 
 
Učenci so združeni prek svojih predstavnikov v šolsko skupnost in šolski parlament.  
   
Pouk na naši šoli poteka v dopoldanskem času. Na predmetni in razredni stopnji imamo 23 oddelkov. Za 
učence od 1. do 5. razreda imamo organizirano podaljšano bivanje, kjer program poteka do 15. ure, 
dežurstvo pa do 16.30. Zjutraj se ob 6.30 začne jutranje varstvo. 
 
 

3.2 STROKOVNI ORGANI IN NJIHOVO DELO 
 
Na šoli delujejo naslednja strokovna telesa: 

 učiteljski zbor šole, 

 oddelčni učiteljski zbor, 

 predmetni strokovni aktivi, 

 razredniki, 

 strokovni kolegij, 

 strokovne komisije. 
 
UČITELJSKI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi pri nas zaposleni pedagoški delavci. Sestajajo se na jutranjih 
pedagoških sestankih in na rednih pedagoških in redovalnih konferencah. 
Na svojih srečanjih člani izmenjujejo informacije, načrtujejo in usklajujejo tekoče aktivnosti, obravnavajo in 
rešujejo učno in vzgojno problematiko, izrekajo vzgojne ukrepe… Pomembno je njihovo aktivno vključevanje 
v planiranje in izvajanje letnega dela šole in izrekanje mnenja ob imenovanju ravnatelja.  
 
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR  obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje programe 
za delo z nadarjenimi učenci in za učence, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih.  
 
PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI  povezujejo med seboj učitelje po razredih, kot je praksa na nižji stopnji, ali 
po sorodnih strokah na predmetni stopnji. Oblikovali smo deset strokovnih aktivov. Vsaka skupina ima 
svojega vodjo. Na uvodni konferenci so dobili vsi vodje strokovnih aktivov pisno navodilo (izvleček iz ZOFVI) 
o nalogah dela strokovnih aktivov.  Vodja  skliče sestanek vsaj trikrat v šolskem letu, po potrebi tudi večkrat. 
Na sestankih načrtujejo in usklajujejo delo, obravnavajo, usklajujejo in potrjujejo kriterije ocenjevanja,  se 
dogovarjajo o skupnih dejavnostih, izmenjujejo izkušnje, se izobražujejo, pripravijo predloge za letno 
planiranje dela šole. 
Ob srečanjih pišejo zapisnike in vodijo evidenco prisotnosti. Ob zaključku šolskega leta vodja napiše poročilo 
o delu svoje strokovne skupine in skupaj s člani odda plan dela za naslednje leto. 
 



 

 

7 ORGANIZIRANOST ŠOLE 

7 

RAZREDNIK skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, poroča o rezultatih dela 
oddelka na konferencah, analizira stanje v oddelku, sodeluje s starši in s šolsko svetovalno službo, odloča o 
vzgojnih ukrepih, opravičuje izostanke učencev, predlaga pohvale in nagrade za učence.  
  
SORAZREDNIŠTVO je na naši šoli že lepo utečeno in tako imamo tudi v tem šolskem letu sorazrednike v vseh 
oddelkih predmetne stopnje. Sorazrednik razrednika nadomešča v njegovi odsotnosti in mu pomaga pri skrbi 
za razred.  
 
STROKOVNI KOLEGIJ v zasedbi Nina Triller, ravnateljica, Katja Briški, pomočnica ravnateljice, Mihaela 
Kovačič, pedagoginja in Ana Petrun, specialni pedagog, se dobiva enkrat tedensko. Načrtuje, usmerja in 
spodbuja pedagoško delo, se posvetuje o pomembnih strokovnih odločitvah, podpira in pomaga učiteljem 
pri uvajanju novosti in reševanju problemov. Skrbi za spodbudno, ustvarjalno in sproščeno klimo v zbornici. 
   
DRUGI ORGANI ŠOLE 
svet šole, 
ravnateljica, 
pomočnica ravnateljice, 
svet staršev šole. 
 
SVET ŠOLE ima 11 članov: 3 predstavnike ustanovitelja, 3 predstavnike staršev, 5 predstavnikov zaposlenih 
delavcev. Vodi ga izvoljeni predsednik, v odsotnosti pa njegov namestnik.    
Naloge sveta šole: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema razvojni program šole, potrjuje letni delovni 
načrt in poročilo o realizaciji letnega načrta, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila 
o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in odraslega, o 
pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavca, o pritožbah staršev ... 
Ker je eni članici z 18. 8. 2019 prenehalo delovno razmerje na OŠ Kolezija, bo potrebno izmed predstavnikov 
zaposlenih imenovati enega novega člana v svet šole.    
 
RAVNATELJICA je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Načrtuje, vodi, odgovarja, spremlja in nadzira 
delo šole. S 26. 12. 2017 je nastopila prvi petletni mandat vodenja OŠ Kolezija.  
Kot pedagoški vodja pripravi predlog letnega delovnega načrta in nadstandardnih programov, vodi delo 
učiteljskega zbora, skrbi za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, odloča o vzgojnih 
ukrepih, organizira mentorstvo za pripravnike, se povezuje z zunanjimi strokovnimi institucijami, spodbuja 
izobraževanje učiteljev, prisostvuje pouku, spremlja delo učiteljev in jim svetuje. 
Kot menedžer odgovarja za zakonitost pri izvajanju predpisov, za finančno poslovanje; odloča o sklepanju 
delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev, določa sistematizacijo delovnih mest, predlaga 
napredovanje delavcev v nazive in plačilne razrede, zastopa šolo navzven, skrbi za sodelovanje s starši ... 
 
POMOČNICA RAVNATELJICE nadomešča ravnateljico v njeni odsotnosti, opravlja naloge po njenem 
pooblastilu, kot so dnevna organizacija in skrb za nemoten potek vzgojno–izobraževalnega dela, spremlja in 
zapisuje dogajanja na šoli (šolska kronika), sodeluje v strokovnem kolegiju... 
 
SVET STARŠEV ŠOLE skrbi za uresničevanje interesov staršev. V njem so predstavniki iz vseh oddelkov na 
šoli, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Vodi ga na prvem sestanku izvoljeni predsednik.  
Naloge sveta staršev šole: predlaga nadstandardne programe in daje soglasja k ravnateljevim predlogom o 
teh programih, daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta, razpravlja o poročilih ravnatelja, 
obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet šole... 
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3.3 TURNUS, ŠOLSKE URE, URNIK 
 
Šolsko leto sestavljata dve ocenjevalni obdobji, ki se končata z ocenjevalnimi konferencami: 
 

1. OCENJEVALNO OBDOBJE do 31. 1. 2020 

2. OCENJEVALNO OBDOBJE 
    9. r. zaključi 

do 24. 6. 2020 
      15. 6. 2020 

  

 
Šolsko leto ima 189 dni pouka (182 dni za 9. razred). Pouk bo potekal v dopoldanskem turnusu. Prvo uro 
začenjamo ob 8.00. Najdlje imajo pouk učenci zadnje triade devetletke, ki občasno končajo ob 15.10.  
O šolskem zvoncu ne moremo govoriti, saj ga nimamo že vrsto let. Sicer poteka pouk po naslednji urni 
razporeditvi: 
 

URA OD DO 

1 .ura 8.00 8.45 

2. ura 8.50 9.35 

3. ura 10.05 10.50 

4. ura 10.55 11.40 

5. ura 11.45 12.30 

6. ura 12.35 13.20 

7. ura 13.40 14.25 

8. ura 14.25 15.10 

 
Po drugi uri imajo učenci zadnje triade 15 min za malico, nato pa 15 min rekreativnega odmora. Učenci 4., 
5. in 6.  razreda imajo po drugi uri najprej 15 min rekreativnega odmora in nato 15 minut časa za malico. 
Urnik za učence do tretjega razreda je lahko prilagojen, predviden imajo polurni rekreativni odmor.  
Učenci sedmega, osmega in devetega razreda devetletke imajo izbirne predmete prvo in zadnjo uro, zato 
včasih začenjajo nekateri učenci uro kasneje.  Za kosilo je narejen poseben razpored, ki upošteva število ur 
pouka.  
Učenci do tretjega razreda imajo možnost jutranjega varstva – od 6.30 do 8.00 in podaljšanega bivanja po 
končanem pouku do 15. ure, do 16. 30 pa je organizirano dežurstvo za vse učence, ki to potrebujejo. 
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4 SPLOŠNI PODATKI O UČENCIH 
 
 

4.1 ŠTEVILO UČENCEV V ODDELKIH 
 
V šolskem letu 2019/2020 pouk poteka v 23 oddelkih. Izvajamo tudi delo v enem oddelku jutranjega 
varstva in desetih oddelkih podaljšanega bivanja. 
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Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) 
 

1.a 24 

1.b 24 

1.c 24 

2.a 23 

2.b 25 

3.ac 30 

3.bc 30 

4.a 25 

4.b 22 

5.abc 44 

Na MiZŠ 
zaprošeno za 
dodatne ure 
OPB za 3. in 5. 
razred 

V oddelek bomo 
prerazporedili učence iz 3 in 5. 

razreda 

 
 
 

4.2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
V našo šolo je vključenih precej učencev s posebnimi potrebami. Za 47 učencev smo v skladu z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 58/2011)  prejeli odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi 
potrebami v OŠ Kolezija s prilagojenim izvajanjem in strokovno pomočjo in imamo sistemiziranih 109 ur 
strokovne pomoči.  Za nekaj učencev so postopki še v teku. Strokovno pomoč jim nudijo glede na odločbo 
defektolog, specialni in rehabilitacijski pedagog, pedagog, inkluzivni pedagog, socialni pedagog in 
tiflopedagog (na šolo prihaja iz Centra Iris) na posameznih področjih pa učitelji posameznih predmetov. Za 
vsakega učenca strokovna skupina (specialni, inkluzivni ali socialni pedagog, poučujoči učitelj) izdela 
individualni program in skrbi za seznanjanje staršev, učenca in izvajanje programa. 
 
V šolo imamo vključene tudi  učence z motnjami avtističnega spektra.  57 učencev je vključenih v individualno 
ali skupinsko obliko učne pomoči, mnogi učenci pa imajo po priporočilih ustreznih institucij (Svetovalni 
center, MHO) prilagoditve pri pouku in preverjanju ter ocenjevanju znanja. Strokovne skupine imajo pogoste 
sestanke za različne učence, ki so v taki ali drugačni obravnavi. 
 
Zelo učinkovit  je tudi vrstniška pomoč, v okviru Prostovoljcev, ki je na naši šoli zelo dobro zaživela in jo bomo 
spodbujali tudi v tem šolskem letu. 
 
V  tem šolskem letu se bo šest učencev izobraževalo na domu.   
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4.3 DELO Z NADARJENIMI 
 
Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne 
sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem 
učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode 
in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter 
druge oblike dela. 
 
OPREDELITEV NADARJENOSTI 
V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena 
skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. 
Definicija, ki se je oblikovala ob konceptu za delo z nadarjenimi v Sloveniji, pravi, da so nadarjeni ali 
talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali 
visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 
umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in 
aktivnosti. 
 
ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK 
Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri 
nadarjenih bolj izrazite. Nanašajo se na različna področja: 
miselno-spoznavno področje (razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija, 
natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor), 
učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, 
spretnost pri umetniških dejavnostih, motorična spretnost in vzdržljivost), 
motivacija (visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi 
interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih) in 
socialno-čustveno področje (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in 
samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost). 
Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti pri učencu, tem bolj verjetno je, da je nadarjen. 
 
VRSTE NADARJENOSTI 
Splošna intelektualna sposobnost 
Specifična akademska (šolska) zmožnost 
Kreativno ali produktivno mišljenje 
Sposobnost vodenja 
Sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske (performing) umetnosti 
 
 
ODKRIVANJE NADARJENIH 
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v več fazah: 
 
1. Evidentiranje učencev poteka skozi celotno obdobje vključenosti v vzgojno-izobraževalne ustanove ter 
tudi kasneje, če so bili otroci prej morda spregledani. Evidentirani so učenci, ki izpolnjujejo vsaj eno od meril, 
brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov: 
učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh, 
dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih, 
učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom, 
tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih, 
hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate, 
mnenje šolske svetovalne službe. 
Po seznanitvi in pridobitvi mnenja staršev se evidentirane učence vključi v proces identifikacije. 
 
2. Identifikacija nadarjenih učencev poteka v začetku druge triade (4. razred) oz. v višjih razredih (glede na 
čas evidentiranja) in zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. Vključuje merila: 
ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti), 
test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice), 
test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti). 
Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 
odstotkov najboljših.  
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V šolskem letu 2019/20 načrtujemo testiranje evidentiranih učencev 4., 5. in 6. razreda ter doslej 
spregledanih učencev 2. in 3. triade, s pomočjo zunanjega izvajalca. 
 
3. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnička v procesu odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba 
skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo 
mnenje o otroku. 
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje 
diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev iz razreda (npr. pri 
samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih dejavnostih). Kasneje se delo razširi tudi na 
nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v 
okviru dni dejavnosti, pri izvajanju interesnih dejavnosti, dodatnem  pouku, pri pripravi na tekmovanja, v 
okviru izbirnih predmetov. 
 
1. TRIADA  
Individualne zadolžitve 
Individualiziran pouk 
Sodelovalno učenje in druge oblike skupinskega dela 
Posebne domače zadolžitve 
Dnevi dejavnosti 
Interesne dejavnosti 
Hitrejše napredovanje 
Dodatni pouk 
 
2. TRIADA 
Notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija 
Priprava na udeležbo na tekmovanjih 
Tabori za nadarjene, raziskovalni tabori 
Seminarske naloge, projektno delo 
Programi za osebni in socialni razvoj 
Interesne dejavnosti kot so: kresnička, logika, likovni krožek, pevski zbor, idr. 
Svetovanje nadarjenim učencem in njihovim staršem 
 
3. TRIADA 
Zunanja diferenciacija 
Izbirni predmeti 
Tabori za nadarjene, raziskovalni tabori, literarna kolonija 
Seminarske naloge, projektno delo 
Interesne dejavnosti, dodatni pouk, priprave na tekmovanja 
Prostovoljstvo 
Svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica 
Svetovanje nadarjenim učencem in njihovim staršem 
 
STROKOVNI TIM IN KOORDINATORJI ZA DELO Z NADARJENIMI 
Mihaela Kovačič, Katja Briški, Ana Petrun 
 
SPREMLJANJE IN EVALVACIJA 
Poleg pravočasnega odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci je potrebno tudi njihovo kontinuirano 
spremljanje. 
Ob koncu šolskega leta se opravi analiza izvajanja programov, evalvacija uresničevanja koncepta ter 
dopolnjevanje in načrtovanje novih programov dela z nadarjenimi učenci.  
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SPLOŠNE INFORMACIJE O ZAPOSLENIH DELAVCIH 
  
Na šoli imamo letos polno zaposlenih 76 oseb, od tega je 59 strokovnih delavcev (od tega 3 na porodniškem 
dopustu), 2 uslužbenki v administraciji in 12 delavcev za opravljanje drugih storitev (od tega 1 na daljši 
bolniški odsotnosti). Za skoraj dve delovni mesti prejemamo sredstva s strani občine, ostalo je financirano iz 
proračuna. 
 
 
MESTO ZAPOSLITVE 
 
Strokovni delavci: 
  14 učiteljic razrednega pouka (od tega je ena zaposlena na porodniškem dopustu) 
    3 drugi učitelji  v 1. razredu (od tega ena zaposlena dopolnjuje obveznost v oddelku OPB) 
  11 učiteljev v OPB ( od tega dve zaposleni dopolnjujeta obveznost na PS)  
  23 učiteljev predmetnega pouka (od tega ena zaposlena na porodniškem dopustu, ena pa v bolniškem  
       staležu); ena naša učiteljica dopolnjuje svojo obveznost še na dveh drugih šolah; 
    2 spremljevalki  
    1 knjižničarka 
    1 svetovalna  delavka 
    7 učiteljic za dodatno strokovno pomoč (od tega je ena zaposlena na porodniškem dopustu, ena je hkrati      
       tudi učiteljica predmetnega pouka, ena pa je v manjšem obsegu tudi svetovalna delavka)  
    1 ravnateljica 
    1 pomočnica (hkrati tudi poučuje) 
      
Drugi delavci:  
    1 tajnica šole 
    1 računovodkinja 
    2 hišnik 
    1 kuhar 
    1 kuhinjska pomočnica 
    8 čistilke (od tega je 1 delavka je na daljši bolniški odsotnosti) 
 
 
Stopnja izobrazbe in pridobljeni naziv: 
 
Strokovni delavci 
 

ŠTEVILO 
OSEB 

STOPNJA IZOBRAZBE BREZ 
NAZIVA 

NAZIV 
MENTOR 

NAZIV 
SVETOVALEC 

NAZIV 
SVETNIK 

3 magisterij 1 / 2 / 

48 visoka/novi študijski program II. stopnje 11 23 14 / 

10 višja/novi študijski program I. stopnje 2 6 2 / 

1 srednja  1 / / / 

62  15 29 18 0 

 
 
Nepedagoški delavci 
 

ŠTEVILO OSEB STOPNJA IZOBRAZBE 

2 višja 

4 kvalificirana 

8 nekvalificirana 
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ZAPOSLENI  NA OŠ KOLEZIJA 
 

 STROKOVNI DELAVCI 
 
UČITELJI RAZREDNIKI  
 

RAZREDNA  
STOPNJA 

RAZREDNIK: MATIČNA 
UČILNICA 

1.a Nelly Tiran  P1 

1.b Tjaša Taufer (Anja Podojsteršek) P5 

1.c Tina Pleško P2 

druge strokovne delavke v 1. 
razredu 

Jolanda Klinc, Eva Dobovičnik, Simona Škulj Bogataj  

2.a Liljana Petrič P3 

2.b Mojca Zidanič  P4 

3.a Valerija Lebar Meze 3 

3.b Natalija Ružič 1 

3.c Barbara Požarnik Vavken 2 

4.a Anja Tegelj 5 

4.b  Kristina Stropnik Šolmajer 4 

5.a Kristina Rupret 16 

5.b Suzana Boj  6 

5.c Mateja Miklavčič 18 

   

PREDMETNA 
STOPNJA: 

RAZREDNIK: MATIČNA 
UČILNICA 

6.a Terezija Oblak 20 

 Jožica Primc Merzelj  

6.b Nadja Urbanc 9 

 Stanka Kastelic  

6.c Ana Geček (Maja Kodela) 12 

 Breda Jereb  

7.a Petra Rankel čitalnica 

 Marjeta Kišek  

7.b Tina Hafner 14 

 Sonja Lajovic  

7.c Petra Kobe Tomič 15 

 Liljana Šeruga  

8.a Metoda Kern 17 

 Urška Ponikvar  

8.b Dejan Pivk 22 

 Tatjana Ponikvar Lazič  

9.a Tanja Dolinar 13 

 Ana Petrun  

9.b Ivan Cepanec 11 

 Eva Tekavčič  

 
 
UČITELJI NERAZREDNIKI 
 

Eva Gorišek 

Anja Mlinar 

Dijana Alagić (Maja Rebernik Nerat) 

Jana Plut 

Katja Briški 
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UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU 
 

UČITELJ RAZRED MATIČNA 
UČILNICA 

Irena Jarc (Bernarda Baškovč) 1.a P1 

Simona Škulj Bogataj 1.b P5 

Anja Mozetič 1.c P2 

Katja Šinkovec 2.a P3 

Barbara Smolnikar 2.b P4 

Nada Vadnjal 3.a,c 3 

Eva Krevl 3.b,c 1 

Viktor Ekart 4.a +1 ura v 3. r.  5 

Klemen Kos (Branka Jovanovič) 4.b 4 

Nadja Urbanc, Eva Gorišek 5.abc 6 

 
 
VODENJE IN SVETOVANJE 
 

ravnateljica Nina Triller 

pomočnica ravnateljice Katja Briški 

knjižničarka Lučka Križaj Šmitek 

svetovalna delavka – pedagoginja Mihaela Kovačič, Ana Petrun 

učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Damjana Mojškerc 

učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Eva Tekavčič 

učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Ana Petrun 

učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Urška Ponikvar 

učiteljica za dodatno strokovno  pomoč Saša Suhadolnik Nagode 

 

 DRUGI USLUŽBENCI  
 
ADMINISTRACIJA 
 

Tajnica Jožica Marinko 

Računovodkinja Mojca Lesjak 

 
 
TEHNIČNA SLUŽBA 
 

delovno mesto ime in priimek 

računalničarka Sonja Lajovic 

organizator šolske prehrane Katja Šinkovec 

kuhar Gašper Kos 

kuhar/hišnik Andrej Stipič 

kuhinjska pomočnica Đulsima Ljutić 

hišnik Primož Petrič 

čistilka Semira Šarić  (Ismeta Ramčilović) 

čistilka Jasnica Begić  

čistilka Jela Mesić 

čistilka Radojka Radić 

čistilka Zumreta Redžić 

čistilka Lazarka Pantić 

čistilka Seniada Kuborić 
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2.1 RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH 
 
STROKOVNI DELAVCI 
Delovni čas strokovnih delavcev se praviloma giblje v okviru časa delovanja šole od 6.30 ure do 16.30 ure po 
urniku učitelja oz. po razporedu glede na posamezne zadolžitve po nalogu ravnatelja.  
Delovni čas učitelja se bo razporejal skladno z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe VIZ 
in podpisom dogovora med MIZŠ in sindikati, kar bo za posameznega delavca opredeljeno v iLDN.  
 
V šolskem letu 2019/20 bodo strokovni delavci v juliju in avgustu koristili letni dopust predvidoma od 6. 7. 
2020 do 23. 8. 2020 v skladu z odločbo, ki jo strokovni delavci prejmejo v začetku koledarskega leta. 
 
OSTALI ZAPOSLENI 
 

DELOVNO MESTO DELOVNI ČAS OPOMBA 

svetovalna delavka po., to., sr., pe.  7.30-15.30 
 če. od 11.30-18.30 

konference, roditeljski sestanki, 
izobraževanja 

knjižničarka   7.30 - 15.30 konference, izobraževanja 

pomočnica ravnateljice po urniku + 7.30-14.30 po dogovoru 

tajnica   7.00-15.00 premakljiv čas 1 ura 

računovodkinja   7.00-15.00 premakljiv čas 1 ura 

hišnik   6.00-14.00 premakljiv čas 

hišnik s krajšim del. časom   7.30-11.30  premakljiv čas 

kuhar s krajšim del. časom   12 ur na teden premakljiv čas 

kuhar, pomočnica kuharja   7.00-15.00 premakljiv čas 

čistilka dopoldne   6.30-14.30  

čistilke popoldne 13.00-21.00  

čistilke s krajšim delavnim 
časom 

15.30-21.00 
11.00-15.00 
  6.30-10.30 

po dogovoru 

Prisotnost delavcev vodi tajnica, evidenco izvajanja pouka v primeru, da delo ne poteka po predloženem 
urniku, pa pomočnica ravnateljice. 
 
 

2.2 STROKOVNI AKTIVI 
 
Strokovni delavci svoje delo usklajujejo v strokovnih aktivih. Na naši šoli deluje deset strokovnih aktivov, ki 
se sestanejo vsaj trikrat letno, po potrebi tudi večkrat. 
Sestava strokovnih aktivov: 
 

STROKOVNI AKTIV SESTAVA VODJA 

AKTIV PRVE TRIADE 
učitelji 1., 2. in 3. r. ter drugi strokovni delavci v 1. 
razredu 

Tina Pleško 

AKTIV  DRUGE TRIADE učitelji 4. in 5. r. Kristina Rupret 

AKTIV OPB učitelji v OPB Eva Krevl 

NARAVOSLOVNI AKTIV 
učitelji naravoslovja, biologije, fizike,   tehnike in 
tehnologije, gospodinjstva 

Marjeta Kišek 

MATEMATIČNI AKTIV učitelji matematike Tatjana Ponikvar Lazič 

DRUŽBOSLOVNI AKTIV 
učitelji zgodovine, geografije, glasbe, likovnega 
pouka, drž. in dom. vzg. ter etike 

Tina Hafner 

SLOVENISTIČNI AKTIV  učitelji slovenščine Ivan Cepanec 

JEZIKOVNI AKTIV 
učitelji angleščine, francoščine, nemščine, 
španščine  

Tanja Dolinar 

AKTIV ŠPORTNE 
VZGOJE 

učitelji športa Dejan Pivk 

AKTIV SVETOVALNE 
SLUŽBE 

pedagoginja, specialna ped., socialna 
pedagoginja, inkluzivna pedagoginja 

Ana Petrun 
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2.3 STROKOVNE KOMISIJE 
 
Delo posameznih aktivnosti vodijo in usmerjajo posamezne komisije. 
 

KOMISIJA ČLANI PREDSEDNIK/-CA 

ŠOLSKA KOMISIJA ZA NACIONALNO 
PREVERJANJE ZNANJA 

MIHAELA KOVAČIČ 
SONJA LAJOVIC 

KATJA BRIŠKI 

KOMISIJA ZA REGRESIRANJE ŠOLE V 
NARAVI 

MOJCA ZIDANIČ 
STANKA KASTELIC 
 

MIHAELA KOVAČIČ 
 

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE STATUSA 
ŠPORTNIKA, KULTURNIKA  

PETRA RANKEL 
DEJAN PIVK 
LILJANA ŠERUGA 

STANKA KASTELIC 

KOMISIJA ZA NADZOR ŠOLSKE 
PREHRANE 

GAŠPER KOS 
MOJCA ZIDANIČ 
STANKA KASTELIC 

KATJA ŠINKOVEC 

KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE ŠOLSKE 
ZRELOSTI 

(šolska zdravnica ZD Vič) 
RAZREDNIKI 1. RAZREDOV 

MIHAELA KOVAČIČ 

KOMISIJA ZA POKLICNO USMERJANJE 
 (šolska zdravnica ZD Vič) 
RAZREDNIKI 9. RAZREDOV 

MIHAELA KOVAČIČ 

KOMISIJA ZA UNIČEVANJE 
DOKUMENTOV V SKLADU Z 
ZAKONODAJO 

ANA PETRUN 
JOŽICA MARINKO 

KATJA BRIŠKI 

ŠOLSKI SKLAD 

KAREL KOLARIČ 
MITJA PETELIN 
MAŠA HITI 
DEJAN PIVK 
LILJANA PETRIČ 
MIHAELA KOVAČIČ 

 

KOORDINATOR ZA ŠPORTNA 
TEKMOVANJA, PLAVANJE 

BARBARA SMOLNIKAR 
PETRA RANKEL 

DEJAN PIVK 

E-TIM 
SONJA LAJOVIC 
MATEJA MIKLAVČIČ 

TINA HAFNER 

PRITOŽBENA KOMISIJA 

EVA KREVL 
KRISTINA ŠOLMAJER STROPNIK 
IVAN CEPANEC 
TINA HAFNER  
MIHAELA KOVAČIČ 
NELLY TIRAN 
ALENKA GNEZDA 
AJDA MIKLAVČIČ  
TINKARA PAVLOVČIČ KAPITANOVIČ 
MOJCA ŽAGAR OKORN 

 

 
TIM ZA SAMOEVALVACIJO 
 

KATJA BRIŠKI 
PETRA KOBE TOMIČ 
MIHAELA KOVAČIČ 
SUZANA BOJ 

NINA TRILLER 

 
 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV PRIMOŽ OBREHT 
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3 NAČRT PEDAGOŠKEGA DELA 
 

3.1 PREDMETNIK – OBVEZNI PROGRAM 
PREDMETNIK RAZREDNE STOPNJE 

PREDMET/ RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 

 T L T L T L T L T L 

SLOVENŠČINA 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

LIKOVNA UMETNOST 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

GLASB. UMETNOST 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

DRUŽBA       2 70 3 105 

SPOZ. OKOLJA 3 105 3 105 3 105     

NARAV. IN TEHN.       3 105 3 105 

MATEMATIKA 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

ŠPORT 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

ANGLEŠČINA 2* 70* 2 70 2 70 2 70 3 105 

GOSPODINJSTVO         1 35 

NIP        2  2  

DOPOL.-DOD.P. 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

ODDELČNA SK.       0,5 17,5 0,5 17,5 

KULTURNI DNEVI 4 DNI 4 DNI 4 DNI 3 DNI 3 DNI 

NARAVOSLOVNI D. 3 DNI 3 DNI 3 DNI 3 DNI 3 DNI 

ŠPORTNI DNEVI 5 DNI 5 DNI 5 DNI 5 DNI 5 DNI 

TEHNIŠKI DNEVI 3 DNI 3 DNI 3 DNI 4 DNI 4 DNI 

TEDEN. UR POUKA 22 23 24 23,5 25,5 

TEDNOV POUKA 35  35  35  35  35  

*NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

PREDMETNIK PREDMETNE STOPNJE 

PREDMET/ RAZRED 6. 7. 8. 9. 

 T L T L T L T L 

SLOVENŠČINA 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

MATEMATIKA     4 140 4 140 4 140 4 128 

ANGLEŠČINA 4 105 4 140 3 105 3 96 

GLASB. UMETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32 

LIKOVNA UMETNOST 1 35 1 35 1 35 1 32 

NARAVOSLOVJE 2 70 3 105     

GEOGRAFIJA 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

ZGODOVINA 1 35 2 70 2 70 2 64 

DDKE   1 35 1 35   

FIZIKA     2 70 2 64 

KEMIJA     2 70 2 64 

BIOLOGIJA     1,5 52,5 2 64 

TEHNIKA IN TEHN. 2  1 35 1 35   

GOSPODINJSTVO 1,5 52,5       

ŠPORT 3 105 2 70 2 70 2 64 

OBV. IZBIRNI PREDM.   2    2   2   

NEOBV. IZB. PREDM 2        

ODDELČNA SK. 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 

KULTURNI DNEVI  3 DNI  3 DNI  3 DNI  3 DNI 

NARAVOSLOVNI D.  3 DNI  3 DNI  3 DNI  3 DNI 

ŠPORTNI DNEVI  5 DNI  5 DNI  5 DNI  5 DNI 

TEHNIŠKI DNEVI  4 DNI  4 DNI  4 DNI  4 DNI 

TEDEN. UR POUKA 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 

TEDNOV POUKA 35  35  35  32  
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5.2  PREDNOSTNE STROKOVNE NALOGE   
 
Tudi v tem letu bo ena naših najpomembnejših pedagoških nalog skrbeti za kvaliteten in pester pouk.  
Pomembno se nam zdi, da dovolj pozornosti posvečamo delu z otroki s posebnimi potrebami, pa tudi delu z 
učenci, ki kažejo nadarjenost. 
 
Med naše najpomembnejše naloge po mojem prepričanju spada vzbujanje ljubezni do materinščine in 
razvijanje bralne kulture, saj je to osnova za vsako učenje, pa tudi pot za ozaveščanje pripadnosti 
slovenskemu narodu. Če človek ne obvlada maternega jezika, ima težave že pri sporazumevanju v osebnih 
stikih, da ne govorim o težavah, ki nastanejo pri učenju, če ne znamo dobro brati.  
 
Več časa želimo posvetiti tudi učenju učenja, saj menimo, da s tem lahko naše učence najbolje opremimo za 
uspešno delo. 
 
Prednostna naloga je možnost izbire tujih jezikov v 1. in 2. triadi: angleščino v 1. razredu izvajamo kot 
neobvezni izbirni predmet (prijavljeni so vsi učenci), nemščina in francoščina sta neobvezna izbirna 
predmeta v 4., 5. in 6. razredu, med obveznimi izbirni predmeti v zadnji triadi pa so nemščina, španščina in 
francoščina. 
 
Tekmovanje za bralno značko ima na naši šoli že tradicijo in s tem bomo nadaljevali na razredni in predmetni 
stopnji.  
Razredna tekmovanja v branju knjig – slovenskih, pa tudi tujih (angleških, francoskih, nemških, španskih).  
 
Tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje za učence od 4. do 9. razreda. 
 
Izredno pomembna naloga šole je tudi domovinska in državljanska vzgoja. Z dobrim poznavanjem naše 
domovine, s poznavanjem kulturne dediščine, z negovanjem dobrih odnosov, solidarnosti in pripadnosti, pa 
tudi kritičnosti, šola vzgaja dobre državljane. 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo skoraj v vseh razredih izvedli tabore ali šolo v naravi. 
 
Druga preizkušena in uspešna oblika dela so tematski projekti, ki združijo učence in učitelje z enakimi 
interesi, da se lotijo neke raziskovalne naloge. Med poukom in zunaj njega si ogledujejo, eksperimentirajo, 
srečujejo s strokovnjaki, se posvetujejo, beležijo ugotovitve in rezultate opazovanj in tako na zanimiv način 
pridobivajo znanje, ki ima trajno vrednost.  
 
Pomemben del našega dela so ekskurzije, tabori za visoko motivirane učence, projekti, ki jih pripravljajo  
učiteljice v medpredmetnem sodelovanju. 
 
Petra Rankel nadaljuje s projektom, ki ga vodi Zavod za šolstvo – formativno spremljanje otrokovih dosežkov. 
Pri pouku športa pri učiteljici Petri Rankel bodo v nekaterih razredih načrtovali, izvajali in spremljali dosežke 
skupaj z učenci. 
 
Tesno smo povezani s fakultetami, ki izobražujejo bodoče kadre. Nove ideje, ki jih prinesejo s fakultete mladi 
bodoči učitelji, obogatene s pedagoško prakso naših izkušenih učiteljic, pa so odlična formula za izboljšanja 
kvalitete dela v razredu. Tako smo podpisali sporazum o sodelovanju s Pedagoško fakulteto, s Fakulteto za 
kemijo in naravoslovje, nadaljevali pa bomo tudi sodelovanje s Filozofsko fakulteto. 
 
Povezani bomo z dvema muzejema in sicer s Slovenskim etnografskim muzejem, s katerim bomo na šoli 
priredili razstavo kitajskih zmajev, ter z Mestnim muzejem, s katerim bomo izvedli projekt Muzej v malem. 
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3.2 IZBIRNI PREDMETI 
  
Ob koncu lanskega šolskega leta smo izvedli izbirni postopek prijavljanja k izbirnim predmetom. Učencem 
četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega in devetega razreda smo že maja 2019  ponudili  seznam izbirnih 
predmetov, ki jih lahko ponudimo za šol. l. 2019/2020.  
 
Glede na izbor bomo v tem šol. l. izvajali naslednje predmete: 

4., 5. in 6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

NEMŠČINA NEMŠČINA 1 NEMŠČINA 2 NEMŠČINA 3 

FRANCOŠČINA FRANCOŠČINA 1  FRANCOŠČINA 3 

 ŠPANŠČINA 1 ŠPANŠČINA 2  

RAČUNALNIŠTVO RAČ.-UREJANJE BESEDIL RAČ.- MULTIMEDIJA RAČ. OMREŽJA 

ŠPORT ŠPORT ZA ZDRAVJE ŠPORT ZA SPROSTITEV IZBRANI ŠPORT 

 SODOBNA PRIPRAVA 
HRANE 

  

  POSKUSI V KEMIJI POSKUSI V KEMIJI 

 ZVEZDE IN VESOLJE ZVEZDE IN VESOLJE  

 LIKOVNO SNOVANJE LIKOVNO SNOVANJE LIKOVNO SNOVANJE 

 
Pri nekaterih izbirnih predmetih se bodo ure izvajale v strnjenih sklopih: 
Šport za zdravje v 7. razredu: junija bodo nekatere ure izvedli v obliki športnega vikenda v CŠOD Burja. 
Šport za sprostitev v 8. razredu: konec novembra bodo nekatere ure izvedli v obliki športnega vikenda v 
CŠOD Soča.  
Izbrani šport v 9. razredu: nekatere ure bodo izvedli v obliki planinskega pohoda. 
 
 
 

3.3 DIFERENCIACIJA 
 
 V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali pouk v manjših skupinah, in sicer v naslednjih oblikah: 
 

6.r. ANGL. 1 URA NA TEDEN V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

7.r. ANGL. 1 URA NA TEDEN V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

8.r. SLOV. VSE URE V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH  

 ANGL. VSE URE V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

 MAT. VSE URE V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

9.r. SLOV. VSE URE V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

 ANGL. VSE URE V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

 MAT. VSE URE V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
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3.4 RAZPORED NAČRTOVANIH DNEVOV DEJAVNOSTI  

 
PRVA TRIADA 
 

RAZRED 1. razred 2. razred 3. razred 

DEJAVNOSTI 5 ŠD, 4 KD, 3 ND, 3 TD 5 ŠD, 4 KD, 3 ND, 3 TD 5 ŠD, 4 KD, 3 ND, 3 TD 

 SEPTEMBER KD: Dan jezikov, 23. 9.  
ŠD: Jesenski pohod Tamar  

KD: Dan jezikov, 23. 9. 
ŠD: Jesenski pohod Tamar 

KD: Dan jezikov, 23. 9.  
ŠD: Planinski pohod Planina 
nad Vrhniko  
TD: Evakuacija in delavnice 

 OKTOBER 
  

  KD: Mestni muzej Plečnik za 
najmlajše 
ND: Zdravo življenje 
(zdravniški pregled) 

NOVEMBER ŠD: Plavanje (plavalni tečaj) 
TD: Plovnost (plavalni tečaj) 

  

 DECEMBER TD: Novoletna delavnica 
KD: Kino Balon 

TD: Novoletna delavnica 
KD: Kino Balon 

KD: Ogled filma v kinu Dvor 

 JANUAR ŠD: Drsanje/rolanje 
KD: Tolkalni krog 

ŠD: sankanje KD: Ogled gledališke 
predstave 
ŠD: Zimski športni dan 

 FEBRUAR  KD: S tolkali in pesmijo 
okoli sveta 

 

 MAREC 
  

ND: Skrb za zdravje 
(Zdravniški pregled) 
ND: Mestni muzej: Dom 
nekoč 
 

 ND: Hiša eksperimentov 
ŠD: Zlati sonček ali atletski 
mnogoboj 

APRIL KD: Lutkovna predstava 
TD: EKO dan 

KD: Lutkovna predstava 
TD: EKO dan 
ND: Mestni muzej-Koliščarji 

TD: EKO dan 
TD: Tehniški izdelek 
ND: Opazovanje vremena 
ŠD: Pohod na taboru 

 MAJ 
   

ŠD: Pohod po PST 
ND: Gozdna učna pot 

ŠD: Pohod po PST 
ŠD: Pohod na taboru 
TD: Panjske končnice 
ND: Življenje čebel 
ND: Gozdna učna pot 
 
 

ŠD: Pohod po PST 
 

 JUNIJ ŠD: Športne igre in tek ŠD: Športne igre in tek  
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DRUGA TRIADA 
 

RAZRED 4. razred 5. razred 6. razred 

DEJAVNOSTI 5 ŠD, 3 KD, 3 ND, 4 TD 5 ŠD, 3 KD, 3 ND, 4 TD 5 ŠD, 3 KD, 3 ND, 4 TD 

SEPTEMBER 
  
  
  

KD: Dan jezikov, 23. 9.  
ŠD: jesenski pohod na 
Jamnik 
ND: Soline 
 
 

ŠD: aquatlon 
ŠD: gorniški pohod 
ND: morje kot življenjski 
prostor 
TD: evakuacija in požarna 
varnost 
TD: Dan jezikov: 23. 9. 

ŠD: Planinski pohod 
KD: Dan jezikov, 23. 9. 
ND: Sprehod po gozdu 

OKTOBER KD: Kino predstava   TD: Kamnine in terensko delo 
(Hafner, Briški) 
TD: Muzej pošte in 
telekomunikacij (4. 10.) 
 

NOVEMBER TD: Varni na internetu 
TD: Tehniški izdelek 

 KD: Glasbena matineja: 
Glasbene reke 13.11. ob 
11.30 (Šeruga) 

DECEMBER  KD: Kino predstava  

JANUAR ŠD: Zimski športni dan: 
Drsanje 

KD: SNG Gorica (Čarovnik iz 
Oza) 

ŠD: smučanje, nordijsko, 
pohod – 31.1.  

FEBRUAR   ND: Naravoslovni poskusi  

MAREC KD: gledališka predstava KD: Koncert s policijskim 
orkestrom 

KD: Koncert s policijskim 
orkestrom 
ŠD: Realiziran na taboru 
ND: Realiziran na taboru 

APRIL ŠD: Tabor (pohod) 
ŠD: Tabor 
ND: Partizanska bolnica 
Franja 

TD: ogled hidroelektrarne 
 

TD: EKO dan  

 MAJ TD: Bivak in ognji 
TD: Eko dan 

ŠD: Pohod po PST 
ŠD: Spretnostni poligon 

ŠD: Pohod po PST 
ND: Botanični vrt (Kišek) 
TD: Srednja lesna šola Škofja 
Loka 

JUNIJ ŠD: Plavanje na bazenu 
Kolezija 
ND: Ljubljansko Barje 

ŠD: Plavanje na kopališču 
Kolezija 
TD:  rimska Emona (Mestni 
muzej) 
ND: ogled Križne jame 

ŠD: Zaključni športni dan – 
plavanje in nekatere vodne 
aktivnosti: 23. 6.  
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TRETJA TRIADA 
 

RAZRED 7. razred 8. razred 9. razred 

DEJAVNOSTI 5 ŠD, 3 KD, 3 ND, 4 TD 5 ŠD, 3 KD, 3 ND, 4 TD 5 ŠD, 3 KD, 3 ND, 4 TD 

SEPTEMBER ND: Ekskurzija v 
Obsredozemske pokrajine, 
Sečoveljske soline in akvarij v 
Piranu (Hafner, Kišek)  
ŠD: Planinski pohod (25. 9.) 
KD: Dan jezikov (23. 9.) 

KD: Dan jezikov (23. 9.) 
ŠD: Planinski pohod (25. 9.) 
 

KD: Dan jezikov (23. 9.) 
ŠD: Planinski pohod (25. 9.) 
KD: Cankarjeva Vrhnika (27. 
9.) (Kern Jereb, Urbanc, 
Cepanec) 
 

OKTOBER TD: Recikliranje plastike 
(Oblak) 
 

KD: Doslovče/Vrba/Kranj 
(22. 10.) (Kern Jereb, 
Urbanc, Cepanec) 
TD: Pametno mesto (Oblak) 
 

TD: Ekskurzija v alpske 
pokrajine: Tržič z Dovžanovo 
sotesko (7. 10.) (Hafner, 
Ceferin) 
 

NOVEMBER KD: Glasbena matineja: 
Glasbene reke 13.11. ob 11.30 
(Šeruga) 

ND: Astronomija (Ponikvar 
Lazič) 

TD: Institut Jožef Stefan 
(Ponikvar): 

DECEMBER  TD: Alkoholne ključavnice  

JANUAR ŠD: smučanje, nordijsko, 
pohod (31. 1.) 

ŠD: smučanje, nordijsko, 
pohod (31. 1.) 

ŠD: smučanje, nordijsko, 
pohod (16. 1.) 

FEBRUAR KD: Gledališka predstava 
(Bobri) 

 ND: Biotehnologija in 
mikrobiologija (Kišek) 
 

MAREC ŠD: realiziran na taboru 
ND: realiziran na taboru 
TD: realiziran na taboru 

  

APRIL TD: Ploščine likov 22. 4. 
(Kastelic, Plut, Ponikvar Lazič)  
TD: EKO dan 

KD: Glasbena matineja: 
Simfonična glasba na 
filmskem platnu: 1. 4. ob 
9.30 
TD: EKO dan 

KD: Glasbena matineja: 
Simfonična glasba na 
filmskem platnu: 1. 4. ob 9.30 
 
TD: EKO dan 

MAJ ŠD: Pohod po PST (8. 5.) 
ND: Živalski vrt  

ŠD: Pohod po PST (8. 5.) 
 

ŠD: Pohod po PST (8. 5.) 
TD: Bistra 
ND: Gibanje/Električno delo 
in moč (Ponikvar) 

JUNIJ ŠD: Zaključni športni dan – 
plavanje in nekatere vodne 
aktivnosti  (23. 6.)  

ŠD: realiziran na taboru 
ND: realiziran na taboru 
ND: realiziran na taboru 
TD: Ekskurzija v Predalpske 
pokrajine: Velenjska kotlina 
z rudnikom Velenje 
(Hafner) 
ŠD: Zaključni športni dan – 
plavanje in nekatere vodne 
aktivnosti  (23. 6.) 

ŠD: Zaključni športni dan v 
Gardalandu (razredniki) 
ŠD: Zaključni športni dan – 
plavanje in nekatere vodne 
aktivnosti 
ND: Reaktor Podgorica 
(Kišek) 
 

 
Vsebine in termini so načrtovani okvirno, posamezne dejavnosti bomo prilagajali vremenskim pogojem, 
aktualni ponudbi in poteku programa.  
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4 RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
Po veljavnem predmetniku planiramo na leto 38 tednov neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela z 
učenci. Pouka je 35 tednov za učence od 1. do 8. razreda in 32 tednov, za učence devetega razreda. Trije 
tedni so namenjeni drugim oblikam dela, kot so kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi ter delovna 
vzgoja, in raznim tečajno organiziranim dejavnostim (šola v naravi, kolesarski izpit).  
Ena ura na oddelek tedensko je namenjena dopolnilnemu in dodatnemu pouku. 
 
Učencem šola ponudi še neobvezne, a priporočljive interesne dejavnosti, tekmovanje za bralno in športno 
značko, merjenje za športni karton, vse to izvajajo naši učitelji.  Zavedamo se, da šola zavzame veliko časa v 
učenčevem delavniku, da pa mora poleg pouka še kaj zanimivega početi. Da bi olajšali dostopnost do 
različnih dejavnosti, bomo tudi letos na široko odprli šolska vrata popoldanskim zunajšolskim dejavnostim. 
Veliko jih izvajajo učitelji naše šole, nekatere dejavnosti pa izvajajo zunanji ponudniki, vendar v prostorih 
naše šole.  
 

4.1 DOPOLNILNI POUK  
 
Namenjen je učencem, ki težje sledijo pouku ali imajo določene učne težave. Učitelji ga izvajajo največ pri 
slovenščini, matematiki, angleščini, fiziki, geografiji in kemiji. Praviloma pomaga učencu premostiti težave 
učitelj, ki ga poučuje določen predmet. Na predmetni stopnji pa si zaradi pomanjkanja kadrov pomagamo 
tako, da prevzame ena učiteljica dve oziroma tri paralelke. Za izvajanje dopolnilnega pouka imamo za vse 
učence na voljo na razredni stopnji 6,5 ur, na predmetni stopnji pa 5,5 pedagoških ur tedensko.    
 
 

4.2 DODATNI POUK  
 
je namenjen sposobnejšim in zahtevnejšim učencem. Na predmetni stopnji ga nudimo zlasti učencem pri 
slovenščini, angleščini, matematiki, fiziki, geografiji in kemiji. Za izvajanje dodatnega  pouka imamo na 
razredni stopnji 6,5 ur, na predmetni stopnji pa 4,5 pedagoških ur tedensko.  
 
 

4.3 INDIVIDUALNA POMOČ OTROKOM Z UČNIMI TEŽAVAMI IN DELO Z NADARJENIMI 
UČENCI   

 
Na voljo imamo pol ure na oddelek, kar v našem primeru pomeni 11,5 ur tedensko, ki jih lahko porazdelimo 
za individualno učno pomoč in delo z nadarjenimi učenci.  
Nekatere se izvajajo s posamezniki, druge v skupinah, odvisno od narave težav in nalog. Razpored ISP je v 
svetovalni službi, saj se med letom tudi spreminja. 
 

4.4 PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO 
 
Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 do 8.00 za učence 1. razreda. V primeru potreb po jutranjem varstvu 
učencev 2. in 3. razreda se o tej možnosti dogovarjamo individualno. Če bi bilo otrok več kot 28, bi bili od 
7.00 dalje razdeljeni v dve skupini. 
 
Za učence od 1. do 5. razreda imamo organiziranih 10 oddelkov podaljšanega bivanja. Učitelji prevzamejo 
učence takoj po pouku, jih odpeljejo h kosilu, nato pa izvajajo neusmerjeni prosti čas, usmerjeni prosti čas, 
popoldansko malico in čas za domače delo (naloge, samostojno učenje). Po 15. uri je za učence od 1. do 3. 
razreda organizirano dežurstvo do 16.30. V času dežurstva potekajo tudi nekatere interesne dejavnosti. 
 
Na pobudo programske skupine za spremembe v ljubljanskih osnovnih šolah, si MOL prizadeva, da bi vsaka 
ljubljanska osnovna šola v tem šolskem letu začela z dvigovanjem kvalitete na enem od predlaganih področij, 
ki si ga bo sama izbrala. Na OŠ Kolezija se bomo letos ukvarjali s področjem jutranjega varstva in 
podaljšanega bivanja, torej časom pred in po pouku. Usmerili smo se v spremembo organizacije dela v OPB, 
s poudarkom na povezovanju skupine, opravljanju domačih nalog, preživljanju časa na svežem zraku ter na 
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, povezanih z zdravo hrano in dejavnostih, s katerimi bomo spodbujali 
zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja.  
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4.5 ŠOLA V NARAVI 
 
V 5. razredu septembra 2019 organiziramo poletno šolo v naravi s plavalnim tečajem. Poleg plavanja 
skušamo otrokom predstaviti tudi druge vodne športe: akvatlon, surfanje, igre v vodi. Otrokom 6. razreda 
bomo ponudili tudi zimsko šolo v naravi, ki jo bomo organizirali marca 2020. 
 
 

4.6 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali vrsto interesnih dejavnosti v izvedbi naših učiteljev in dejavnosti, 
ki jih ponujajo zunanji izvajalci in zato najamejo šolske prostore. Nekatere šolske dejavnosti se bodo izvajale 
v času podaljšanega bivanja, večina pa po 15. uri. Pri dejavnostih, ki so vezane na telovadnico, se moramo 
prilagajati urniku telovadnice. 
 

ŠOLSKE DEJAVNOSTI:  

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR TERMIN 

ŠAHOVSKI KROŽEK 1 (1.-2. r) Barbara Smolnikar PO 15.00 - 15.45 

ŠAHOVSKI KROŽEK 2 (3.-6. r) Barbara Smolnikar ČE 15.00 – 15.45 

KOLESARSKI KROŽEK (4. r) 
Anja Tegelj (4. a) 
Kristina Šolmajer Stropnik (4. b) 

TO 11.45 – 12.30 
ČE 11.45 – 12.30 

CHEERLEADING (3. - 7. r) Anja Tegelj ČET 14.30 – 15.30 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR (1. – 2. r) Liljana Šeruga SR 12.35 – 14.25 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (3. – 5. r) Liljana Šeruga TO 12.35 – 14.25 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (6. - 9. r) Liljana Šeruga ČE 12.35 – 14.25 

ORFFOV KROŽEK (4. - 6. r) Liljana Šeruga PO 13.40 – 14.25 

DEBATNI KROŽEK (7.-9. r) Mihaela Kovačič po dogovoru 

VESELA ŠOLA (3. – 9. r) Saša Suhadolnik Nagode TO 14.45 – 15.30 

DRAMSKI KROŽEK (3. -6. r) Branka Jovanovič  SR 15.00 - 15.45 

USTVARJALNICA (likovni krožek)  Eva Gorišek ČE 12.35 – 15.10 

SOCIALNE IN GIBALNE IGRE (1. – 2. r) Eva Dobovičnik ČE 14.45 – 15.30 

LOGIKA (6. – 9. r) Jana Plut  ČE 13.40 – 14.25 

LOGIKA (3. – 5. r) Terezija Oblak ČE 14.30 – 15.15 

KVAČKANJE (6. – 9. r) Urška Ponikvar TO 13.40 – 14.25 

S KNJIGO NAD ZMAJE (beremo skupaj) (6. - 9. r) Eva Tekavčič PO 12.45 – 13.30 

ŠOLSKI ČASOPIS (5. - 9. r) 
Ana Petrun, Kristina Rupret, 
Suzana Boj 

ČE 14.00-14.45 

PROSTOVOLJSTVO (6. – 9. r) 
Damjana Mojškerc,  
Saša Suhadolnik Nagode 

SRE 13.40 – 14.25 

PLANINSKI KROŽEK (2. - 9. r) 
Kristina Stropnik Šolmajer,  
Ana Petrun 

po dogovoru 

 
Dejavnosti se začnejo izvajati 1. oktobra 2019, razen tistih, ki so sistemizirane (kolesarski krožek in pevski 
zbor). 
 
 

ZUNANJI IZVAJALCI:  

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC TERMIN 

Badminton (1.-4. r.)   BK Ljubljana PON. 14.30 - 15.15 

Badminton (5.-9. r.)   BK Ljubljana PET. 14.30 - 15.15 

Košarka (1.-3. r.) Košarkarski klub Globus PON. in PET. 15.15 – 16.00 
Košarka (4.-6. r.) Košarkarski klub Globus PON. in PET. 16.00 – 16.45 
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Nogomet (1. r.) ŠD Otroška nogometna šola TOR. 14.45-15.30 in ČET. 15.30-16.15 
Nogomet (2. r.) ŠD Otroška nogometna šola TOR. 15.30-16.15 in ČET. 15.30-16.15 
Nogomet (3.-4. r. ) ŠD Otroška nogometna šola TOR. 16.15-17.00 in ČET. 16.15-17.00 
Odbojka (4.-9. r) Odbojkarsko društvo Vital po dogovoru 
Ritm. gimnastika (1.-3. r.) ŠRD Gazela SRE. 14.30-15.30 
Ritm. gimnastika (6.-9. r.) ŠRD Gazela SRE. 15.00-16.00 
Ritm. gimnastika (1.-9. r.) Športni klub Gibalni raj ČET. 16.15-17.45 
Ritm. gimnastika (1.-3. r.) Športni klub Bleščica TOR. 15.30-16.15 
Ritm. gimnastika (6.-9. r.) Športni klub Bleščica TOR. 16.15-17.00 
Splošna vadba (1.-3. r.) Smučarsko društvo Novinar ČET. 15.30-16.15 
Judo (1. r.) ŠD Mala šola juda Ljubljana SRE. 15.45-16.30 IN PET. 15.45-16.30 
Judo (2.-3.. r.) ŠD Mala šola juda Ljubljana SRE. 15.00-15.45 IN PET. 15.00-15.45 
Judo (4.-6. r.) ŠD Mala šola juda Ljubljana PON. 16.30-18.00 IN SRE. 16.30-18.00 
Karate (1.-9. r.) Karate klub Lev -Z lahkoto TOR. 17.00-17.45 IN PET. 16.30-17.15 
Balet (1.-3. r.) Baletni oddelek Ples plus PON 15.00 - 15.45 
Hip hop (1.-6. r.) Plesni klub Ples plus PET. 14.30-15.30 
Hip hop (1.-6. r.) Studio Ritem SRE. 15.15-16.00 
Igranje kitare (1.-9. r.) KUD Črtovje po dogovoru 
Igranje flavte (1.-9. r.) Jana Belič po dogovoru 
Igranje klavirja (1.-9. r.) Mateja Mavri po dogovoru 

Joga (1.-3. r.) Mikolič Nina ČET. 15.30-16.30 

Lego delavnice (1.-3. r.) Mali inženirji SRE. 15.00-16.00 

 
 
 

4.7 OTROŠKI PARLAMENT 

 
Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. 
Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Izvaja se tudi na naši šoli. Otroški 
parlament deluje v obliki zasedanj. Zasedanja potekajo v šoli približno enkrat na mesec. Z vsebino seznanjajo 
predstavniki svoje vrstnike na razrednih urah.  
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s temo Šolstvo in šolski sistem, ki je bila tudi tema prejšnjega šolskega 
leta. Predstavniki razredov se bodo mesečno oz. po dogovoru srečevali na srečanjih, kjer bodo diskutirali o 
izbrani temi/problematiki. Mentorica pa bos z  moderiranjem usmerjala proces, nakazovala možnosti in 
poskušala vzpostaviti dialog med učenci, ki bodo z lastnim razmišljanjem in idejami skušali doseči konkretne 
izboljšave in rešitve v šolskem prostoru, s področja izbrane tematike.  
V sodelovanju s knjižničarko in v sklopu bralne značke bodo lahko učenci posegali po knjigah, vezanih na 
letošnjo temo.  
Mentorica se bo udeležila vsakoletnega izobraževanja za mentorje OP. Šolski parlamentarci se bodo 
udeleževali srečanj in zasedanj v sklopu Mestne otroške vlade in drugih aktivnosti, ki jih organizira Zveza 
prijateljev mladine v okviru Otroškega parlamenta. 
Mentorica otroškega parlamenta je  Eva Tekavčič. 
 

 
4.8 ŠOLSKA SKUPNOST 

 
Šolska skupnost se bo tudi v šolskem letu 2019/2020 sestajala z namenom, da učencem v skladu z vzgojnim 
načrtom OŠ Kolezija omogoča organizirano uveljavljanje njihovih pravic in dolžnosti. 
Sestavljajo jo predstavniki posameznih oddelkov, po dva iz vsakega. Srečevali se bodo enkrat mesečno pod 
vodstvom mentorice Eve Tekavčič, pri delu pa bodo oblikovali tudi pobude za obravnavo na šolskem 
parlamentu.  
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5 NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI 
 

5.1 ŠOLA V NARAVI, NARAVOSLOVNI TABORI, NADSTANDARDNE EKSKURZIJE 
 

RAZRED LOKACIJA TERMIN 

2.a,b CŠOD Čebelica 4.-6. maj 2020 

3.a,b,c CŠOD Lipa 14.-17. april 2020 

4.a,b CŠOD Cerkno 14.-17. april 2020 

5.a,b,c Poreč - poletna šola v naravi  9.-13. september 2019 

6.a,b,c Mariborsko Pohorje – zimska šola v naravi 2.-6. marec 2020 

7.a,b CŠOD Kavka 9.-11. marec 2020 

7.c CŠOD Kavka 11.-13. marec 2020 

8.a,b ZPM LJ., Dom Gorje – prva pomoč, spolna vzgoja 8.-10. junij 2020 

IP Šport za zdravje  
7.r 

Športni vikend – CŠOD Burja 5.-7. junij 2020 

IP Šport za sprostitev 
8. 

Športni vikend – CŠOD Soča 29.11.-1.12.2019 

9.a,b Zadnji ŠD -  obisk zabaviščnega parka v tujini  
Izvedba valete zunaj šole – Festivalna dvorana 

1. junij 2020 
9. junij 2020 

Vse tabore in nadstandardne ponudbe smo predstavili in obravnavali na svetu staršev v juniju 2019, v 
septembru 2019 pa jih bodo ponovno pregledali in potrdili. 
 
 

5.2 PLAVALNI TEČAJ ZA 1. IN 3. RAZRED 
 
S pomočjo MOL-a za učence 1. razreda organiziramo 10-urni, za učence 3. razreda pa 15-urni tečaj plavanja 
na kopališču v Tivoliju. Tečaj izvaja Agencija za šport, razredničarke spremljajo učence. 
 
 

5.3 TEČAJNE OBLIKE IN DELO PO SKUPINAH 
 
Učence 4. razreda bomo skozi šolsko leto pripravljali za teoretični del kolesarskega izpita v okviru 
kolesarskega krožka, prihodnje leto pa jih čaka kolesarski izpit. Tečaj teorije bodo izvedle razredničarke. 
Učenci 5. razreda devetletke bodo v tem šolskem letu izvajali praktično usposabljanje za opravljanje 
kolesarskega izpita na poligonu in v rednem prometu (maj, junij 2020). Za učence, ki v preteklih letih niso 
uspešno opravili izpita na poligonu ali rednem prometu, bodo učiteljice izvedle nov rok za opravljanje izpita 
predvidoma konec septembra, začetek oktobra 2019. 
Skupina učiteljic za izvedbo kolesarskega izpita so Suzana Boj, Kristina Rupret, Anja Tegelj in Simona Škulj 
Bogataj 
Bralna značka – prostovoljno tekmovanje učencev od 1. do 9. razreda; učiteljice RS in knjižničarka Lučka 
Križaj  Šmitek in Petra Kobe Tomič. 
Angleška bralna značka – učence spodbujamo k branju knjig v angleščini. 
Nemška bralna značka - učence spodbujamo k branju knjig v nemščini. 
Športna značka - prostovoljno tekmovanje učencev prve triade: Zlati sonček in Krpanova značka. 
Koordinatorja sta Dejan Pivk in Barbara Smolnikar. 
Ekobralna značka - učenci berejo knjige z ekološko vsebino. Izvajajo razredničarke od 1. do 5. r., za PS Lučka 
Križaj Šmitek in Petra Kobe Tomič. 
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5.4 SODELOVANJE ŠPORTNIH PEDAGOGOV NA RAZREDNI STOPNJI 
 
Že nekaj let zelo uspešno vključujemo športnega pedagoga kot sodelavca učiteljic pri športu na razredni 
stopnji. S tem pripomoremo k večji kvaliteti in boljšim možnostim za delo pri urah. Letos bomo te ure 
financirali iz sredstev MOL-a  za nadstandard. 
 

5.5 PROJEKTI 
 
V tem šolskem letu bomo veliko pozornosti posvetili izvajanju in vključevanju v različne projekte. Učiteljice 
so v svojih letnih pripravah že načrtovale tudi posamezne projektne naloge, ki postajajo pogosta oblika dela. 
Poleg tega pa smo se ali pa se še bomo kot šola vključili v nekaj večjih projektov: 
 
 

 NEVERJETNA LETA 
 
V novem šolskem letu 2019/2020 bomo na naši šoli začeli z izvajanjem projekta Neverjetna leta – Program 
vodenja razreda za učitelje. Program poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje in Centra za dokazano 
učinkovite programe zgodnjih intervencij za duševno zdravje otrok, Službe za otroško psihiatrijo, Pediatrične 
klinike v Ljubljani.  
OŠ Kolezija je bila v šolskem letu 2018/2019 vključena v pilotno izvajanje projekta, v katerega je bilo 
vključenih le 6 slovenskih šol. Letos je širom Slovenije vzpostavljenih šest izobraževalnih centrov, kjer se 
lahko izobraževanja udeležijo strokovni delavci in eden teh centrov je prav na OŠ Kolezija.   
Izobraževanje v okviru projekta obsega sklop 6 srečanj, ki jih bomo predvidoma izvedli od septembra 2019 
do februarja 2020 (1 srečanje na mesec, ki bo trajalo 8 ur). Izobraževanja se bodo  izvajala na treh različnih 
lokacijah - na Osnovni šoli Kolezija, Osnovni šoli Trnovo in Osnovni šoli Martina Krpana. 
Cilj projekta je vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci, motiviranje učencev s spodbudami, zmanjševanje 
neustreznega vedenja otrok, pomagati otrokom, da se naučijo socialnih veščin, empatičnosti inreševanja 
težav. 
 
Koordinatorici: Tina Pleško in Nina Triller 
 
 

 ERASMUS +  HAPPY PEOPLE WILL CHANGE THE WORLD 
 
Zadovoljni in srečni ljudje so bolj ustvarjalni, odprti, razumevajoči, pripravljeni na sodelovanje, bolj uspešno 
se soočajo z izzivi okolja, imajo boljše odnose z bližnjimi, bolj verjamejo vase, …  (in še!) ter so kot taki bolj 
aktivni in empatični gradniki sodobne družbe. Sodelujoči v projektu Happy People Will Change the World 
verjamemo, da lahko tudi v šoli prispevamo k izgradnji bolj življenju kompetentnega človeka, ki bo spreminjal 
svet na bolje. 
 
Izhodišča našega dela so načela čuječnosti (mindfulness-a), ki srečo človeka postavljajo na naslednje temelje: 

- smo več kot samo »možgani«, 
- živeti v trenutku, 
- sprejemati sočloveka, okolico in življenje take, kot so. 

 
Delo vključuje naslednje aktivnosti: 
sistematično delo na področju čustev, s katerim želimo otroke naučiti, kako prepoznati svoja čustva in čustva 
drugih, kako jih sprejeti, kako reagirati, kako se spopadati s situacijami, ki jih prinaša življenje; 
več aktivnosti, ki poleg miselnih procesov vključujejo tudi učenje z gibom, čuti, … oz. vnašati v delo bolj 
celosten pristop; 
aktivnosti za povezovanje in spoznavanje med vrstniki v skupini, razredu, med učenci ene šole in med šolami 
iz različnih držav; 
vsakodnevna praksa čuječnosti, s katero se učimo zavedanja telesa, izboljšujemo koncentracijo, presekamo 
rutino, se vrnemo v trenutek ter se učimo tehnike umirjanja; 
usposabljanje učiteljev na omenjenih področjih v tujini; 
izmenjave učencev med šolami partnerkami. 
 
V projektu sodeluje 6 evropskih šol: 
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 OŠ Kolezija, Ljubljana, Slovenija – koordinator projekta 

 Istituto Comprensivo Martin Luther King, Torino, Italija 

 Zespol Szkol Spolecznych, Klodzko, Poljska 

 C.P. EL CASTELL, Albalat dels Sorells, Valencia, Španija 

 Agrupamento de Escolas da Trofa, Porto, Portugalska 

 Ezernieku vidusskola, Ezernieki, Latvija 
 
Projekt traja dve leti in se bo letos zaključil. Rezultat projekta bosta dve brošuri, dostopni tudi na internetu. 
V eni bodo zbrani izdelki vseh šol s področja čustev ter bo predstavljala tudi pregled dela na področju vzgoje 
čustev. V drugi pa bodo zbrane vaje iz čuječnosti, ki so primerne za delo v razredu – dihanje, koncentracija, 
uvod v meditacijo. 
Koordinator: Nelly Tiran 
 

 PROJEKT POGUM (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih) 
 
Projekt krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in 
okoljem v osnovnih šolah. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev 
kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih 
šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost 
razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin. 
Ključna cilja javnega razpisa sta: 

 razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v 
osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem 

 opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih 
delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco 
podjetnosti. 

V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav 
na tekmovanje v podjetništvu ipd. V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu z 
premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja, projekt omogoča: 

 da bi učenci starši, lokalne skupnosti in družba v celoti povečala pozornost k oblikovanju 
osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v 
skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske pot in pri njej vztrajati, sposobnosti kombinirati 
skrb zase s skrbjo za druge in za okolje; 

 ob tem naj šola krepi še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd. 
Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim 
delavcem v osnovnih šolah) želimo omogočiti razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo uspešno 
implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih šole izvajajo v času šolanja 
šoloobveznih otrok. To bomo dosegli tako, da bomo v razvojnih timih konzorcijskih partnerjev, razvili modele 
razvijanja podjetnosti, jih preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in 
okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju). Želimo, da 
kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja. 
Mladim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom 
prenosa znanja in zmožnosti iz šolskega okolja navzven, kar naj bi prispevalo k uspešnemu oblikovanju 
karierne orientacije. 
 
Šolski projektni tim: Nina Triller, Maja Rebernik Nerat, Petra Kobe Tomič, Tina Hafner, Katja Briški  

 

 PROJEKT EUPASMOS  
 

Projekt EUPASMOS je dvoletni Erasmus + projekt, financiran iz strani Evropske komisije (št. 2017-
3322/001/001), katerega osnovni cilj je oblikovati sistem spremljanja telesne dejavnosti in športa 
odraslih, ki bo zagotovil primerljive, veljavne in zanesljive tovrstne podatke v državah članicah Evropske 
unije. To je pomembno, ker je le na takšni osnovi mogoče primerjati stanje telesne dejavnosti 
prebivalcev in učinkovitosti politik ter ukrepov v posameznih državah; to pa lahko prispeva k boljšemu 
razvoju oblikovanja, izvajanja in vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti politik za spodbujanje telesne 
dejavnosti za zdravje (ang. HEPA) v posameznih državah. Ključni izziv projekta je oblikovati takšen 
sistem spremljanja na mednarodni ravni, ki bo izvedljiv in sprejemljiv za države iz vidika njihovih 

http://eupasmos.com/
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pričakovanj po spremljanju (vključujoč nacionalne posebnosti), hkrati pa bo dajal primerljive in čim bolj 
zanesljive in veljavne informacije, ki bi bile na voljo vsem članicam znotraj zbirke Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) o kronično nenalezljivih boleznih. Zaradi možnega vpliva na razvoj politik na tem 
področju projekt podpirajo WHO, Evropska komisija, kakor tudi nekatere nevladne organizacije na 
področju spodbujanja telesne dejavnosti (TAFISA).   
 
Izmed vseh osnovnih v Ljubljani so v projekt EUPASMOS izbrane 4 šole, med njimi tudi naša.  
 
V okviru projekta za uresničevanje ciljev načrtujemo merjenje telesne dejavnosti z merilniki pospeška 
RM32 in ocenjevanje telesne dejavnosti s štirimi uveljavljenimi vprašalniki v Evropski uniji (IPAQ-SF, 
GPAQ, EHIS-PAQ, Eurobarometer) v vseh državah partnerjev projekta (Ciper, Francija, Italija, Latvija, 
Madžarska, Nizozemska, Portugalska,  Slovenija in Švedska). V Sloveniji bomo ob tem preverili še 
vprašalnik SHAPES-SLO za najstnike.  
 
Slovenski vzorec bo oblikovan na podlagi družin šolarjev in sicer tako, da bodo vanj zajeti 12- in 14-letni 
šolarji/šolarke in njihovi bratje in/ali sestre, starši ter dva od starih staršev. V vzorec bodo vključene le 
družine, kjer bomo pridobili soglasje za merjenje vseh navedenih družinskih članov. Merilnik pospeška 
je napravica, ki na neinvaziven način – na podlagi premikov telesa izračuna porabo energije telesa in je 
ob tem popolnoma nemoteča. Na ta način bodo pridobljeni objektivno izmerjeni podatki o telesni 
dejavnosti cele družine in informacijo o zanesljivosti uporabljenih vprašalnikov in povezavah med njimi, 
ki bi lahko služile za čim bolj verodostojno interpretacijo rezultatov posameznih držav in njihov uvoz v 
zbirko WHO. Izbranim šolam bo omogočena tudi prednost pri uporabi aplikacije Moj SLOfit. Na ta način 
bodo lahko vsi družinski člani dobili poročilo s povratno informacijo o gibalni dejavnosti in telesnem 
fitnesu.  
 
Za sodelovanje šol v projektu načrtujemo naslednje korake: 

1. Umestitev sodelovanja v projektu v letni delovni načrt šole (konec avgusta) 

2. Pisna informacija in predstavitev projekta na roditeljskem sestanku sedmošolcev (september) 

3. Oblikovanje vzorca in načrt merjenja (konec septembra, začetek oktobra) 

4. Merjenje z napravami in izpolnjevanje vprašalnikov (oktober ali november) 

5. Povratna informacija o telesni dejavnosti posameznika (december) 

 
Načrtujemo, da bomo merjenje telesne dejavnosti z merilnikom pospeška izvedli v jesenskih mesecih, 
meritev pa bo trajala 7 dni, 24 ur na dan (naprave niso moteče za spanje). Iz ene šole bomo v meritve 
vključili največ 80 družin. Vprašalnike bodo sodelujoči izpolnili pred začetkom in po koncu nošenja 
naprave. Ko bomo analizirali podatke, bomo vsakemu od udeležencev podali tudi povratno informacijo 
o njegovi telesni dejavnosti glede na tovrstna priporočila. 
 
Koordinatorica projekta na šoli bo Petra Rankel. 
 
 

 DOBRA DRŽA: 
 
Projekt, ki je nastal pod okriljem ZD Vič je podprt s strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, 
financiran pa iz norveškega finančnega mehanizma (Norway grants). Namen projekta je ozaveščanje otrok 
o nujnem in obveznem minimumu vsakodnevnih aktivnosti, ki bodo orodje za (samo)korekcijo pokončne 
drže hrbtenice ter celotnega telesnega in duševnega počutja. 
Cilji projekta so: razjasniti, od česa je dobra drža odvisna, osnovna anatomija, fiziologija in psihološki vpliv 
na držo ter razjasniti vpliv drže na naše psihofizično počutje. Ozaveščati otroke, da na zdravje hrbtenice in 
njihovo dobro držo lahko vplivajo sami s pravilno držo telesa, ki jo lahko sami kontrolirajo. Naučiti otroke vaj 
na stolu. 
Cilje bomo dosegli z vsakodnevnim izvajanjem vaj za hrbtenico v šolah s spodbujenjem učencev, učiteljev in 
tudi staršev o pomenu vsakodnevnih aktivnosti za (samo)korekcijo pokončne drže hrbtenice ter celotnega 
telesnega in duševnega počutja. 
Na šoli bo izvedena 90 minutna delavnica za pedagoški kader, katere namen je senzibilizirati kolektiv s širšim 
pomenom izvajanja vaj za pokončno držo in trajnostno uvedbo le te, potem, pa se bomo dogovorili glede 

http://www.slofit.org/ucitelj/moj-slofit


 

 

31 NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI 

31 

nadaljnje izvedbe projekta v razredih, v sklopu katerega se učenci naučijo 9 osnovnih vaj, ki jih učenci izvajajo 
na stolu. 
Opredelitev problema, ki ga delavnica naslavlja: Za nastanek slabe drže je najbolj rizična lega telesa sedenje. 
V sedanjem času večina prebivalstva opravlja sedeča dela in večino časa v budnem stanju presedi. Zato je 
znanje in obvladovanje vaj sede osnovno orodje in veščina, ki jo mora sedanji človek od otroštva dalje osvojiti 
in vgraditi v svoje osnovne, samoumevne življenjske navade. Privzgojili bi radi dnevno rutino in miselnost, 
da smo za dobršen del dobre in pokončne drže odgovorni sami, ter da lahko z vsakodnevno redno vadbo 
(2x/dan 6 do 9 minut) vzdržujemo in ohranjamo pokončno držo ter dobro psihofizično ravnovesje. Analogija: 
Zdravje zob in ustne votline je vezano na rutinsko, pravilno in redno higieno. Osnovna ustna higiena pomeni 
redno umivanje zob 2–3 x/dan – o smiselnosti tega se ne sprašujemo. Tako spadajo redne dnevne enostavne 
dihalne vaje, vaje raztegovanja ter krepitve aksialnega skeleta v osnovno higieno vzdrževanja zdrave 
pokončne drže in dobrega počutja.  
Nujno sporočilo projekta je:  

 Dobra drža pomeni dobro razmerje opravljenega dela telesa in duha, včasih lahko telo z dobro držo 
pomaga, da se bolje počutimo, včasih pa z voljo in znanjem pomagamo telesu, da vzdržujemo svojo 
pokončnost. 

 To je delo, ki ga lahko opravimo samo sami. Nihče ne more namesto nas biti pokončen in dobro, 
tako kot nihče ne more imeti čistih in zdravih zob namesto nas. 

 Dobro držo z razgibano in čvrsto hrbtenico vzdržujemo vsak dan, najmanj 2x/dan – vse življenje. 9 
vaj na stolu se med seboj povezuje v celoto, izvajanje s pravilnim dihanjem in ustrezno intenziteto 
pa omogoča postopno zavedanje lastne pokončnosti.   

Vodja šolskega projekta: Nina Triller 
 

 

 PROJEKT MUZEJ V MALEM V SODELOVANJU Z MESTNIM MUZEJEM:  
 
Muzej v malem je kulturno-vzgojni participativni projekt Muzeja in galerij mesta Ljubljane, ki vsako leto v 
muzej povabi skupino osnovnošolcev ene izmed ljubljanskih osnovnih šol in letos je bila k sodelovanju 
povabljena prav OŠ Kolezija. Glavni cilj projekta Muzej v malem je, da udeleženci pridobijo nova znanja, 
prepoznajo vrednost naše kulturne dediščine ter stkejo trdne in dolgotrajne vezi z muzejem kot 
inštitucijo. Na rednih srečanjih, ki v muzeju potekajo celo šolsko leto, otroci spoznavajo 
organizacijo, muzejske poklice, delovanje in poslanstvo muzeja ne samo v teoriji, ampak in 
predvsem v praksi. Rezultat teh srečanj je razstava, ki jo učenci ob pomoči mentorjev samostojno 
zasnujejo, postavijo, predstavijo novinarjem in javnosti ter po njej tudi sami vodijo. Pretekle 
razstave so požele veliko zanimanja javnosti in medijev.  V okviru projekta se dobo učenci letos 
ukvarjali s kabineti čudes in zgodovinskim obdobjem, v katerem s o se le ta pojavljala.  
Koordinator: Ivan Cepanec 
 
 

 DAN JEZIKOV IN PRIPRAVA RAZSTAVE SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA NA OŠ 
KOLEZIJA:  

 
Ob evropskem dnevu jezikov bomo zopet organizirali dan, ko bo zaživelo sodelovanje z izobraževalnimi 
inštitucijami, ki se ukvarjajo s poučevanjem jezikov – Konfucijev inštitut, Filozofska fakulteta, jezikovne šole, 
pa tudi starši. Učenci se bodo seznanjali s kitajščino in kitajsko kulturo.  
Ta dan bo letos na OŠ Kolezija potekala tudi otvoritev razstave kitajskih zmajev, ki so del zbirke Slovenskega 
etnografskega muzeja 
Koordinatorice: Maja Rebernik Nerat, Tanja Dolinar, Tina Hafner, Petra  Kobe Tomič in Nina Triller. 
 
 

 MILJA NA DAN – PROJEKT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE 
 
Po vzoru nekaterih angleških šol, ki svojim učencem vsak dan namenijo nekaj časa za tek, so se nekateri 
učitelji OŠ Kolezija odločili, da se bodo s svojimi učenci poskušali približati temu cilju. Med pobudniki in 
prvimi člani projekta so učiteljice Nelly Tiran, Tina Pleško, Mateja Miklavčič in Suzana Boj. Morda jim vsak 
dan ne bo uspelo preteči milje, bodo pa večkrat na teden odšli na igrišče in pretekli nekaj krogov izven urnika 
športne vzgoje. Primer dobre prakse se bo zagotovo razširil še na kakšen oddelek. 
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 PRIZADEVANJA MOL ZA DODATEN DVIG KVALITETE DELA NA OSNOVNIH ŠOLAH V LJUBLJANI 
 
Na pobudo programske skupine za spremembe v ljubljanskih osnovnih šolah bo vsaka ljubljanska osnovna 
šola v naslednjem šolskem letu začela z dvigovanjem kvalitete na enem od predlaganih področij, ki si ga bo 
sama izbrala. Šole bodo lahko izbrale enega od naslednjih področij in ga na svoji šoli še dodatno razvile: 

 Avtonomija šole, učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev šole. 

 Kakovostna šola. Osnovne šole bodo izvajale kakovosten pouk, da bodo učenci dosegli visok 
izobrazbeni standard in kakovostno splošno izobrazbo ob personaliziranem pouku. 

 Vzgoja za vrednote. 

 Enake možnosti za učence s posebnimi potrebami. Delo z nadarjenimi. 

 Vključevanje otrok tujcev, otrok iz socialno manj spodbudnega okolja in medkulturno sodelovanje. 

 Digitalne in medijske kompetence. 

 Čas pred in po pouku. 

 Varnost v šoli. 
 
Na OŠ Kolezija smo se odločili, da bomo izbrali področje časa pred in po pouku, naša prizadevanja pa bodo 
usmerjena predvsem v dejstvo, da bi želeli čas učencev pred in po pouku narediti otroku prijazen. V tem 
času se bomo posvečali graditvi dobrih medvrstniških odnosov, navajanju na zdravo in kulturno 
prehranjevanje, učenju učenja in navajanju na samostojno opravljanje domačih nalog ter dejstvu, da bi želeli 
otrokom v tem času omogočiti sproščeno igro na svežem zraku. 
 
 

 EKOFRAJERJI  
 
Izstopili smo iz organizacije Ekošola, saj smo se odločili, da bomo sami organizirali in izvajali ekološke 
dejavnosti, ki so našemu razmišljanju, življenju in poslanstvu blizu. Izvedli bomo EKO dan in dejavnosti, 
povezane z ekobralno značko.  
Koordinatorjica za ekologijo: Marjeta Kišek 

 
 

 ZDRAVA KOLEZIJA:  
 
Nadaljevali bomo z aktivnostmi ki so podobne kot aktivnosti v mreži Zdravih šol. Glavni temi bosta 
MIKROPLASTIKA in HIGIENA, ZERO WASTE PROJEKT MOL, Postopno se znebimo embalaže 
Koordinatorki: Katja Šinkovec, Kristina Rupret. 
 
 

 ŠOLSKI EKOVRT : 
 
Projekt Šolski ekovrt je program, ki poteka v okviru Inštituta za trajnostni razvoj in spodbuja vzgojo za 
trajnostni razvoj. Potekal bo v drugi polovici šolskega leta. 
V okviru projekta Šolski ekovrt učenci sodelujejo pri pripravi šolskega ekovrta, spoznavajo rastline, pridelke, 
vrtne prebivalce, naravne procese ter ekološko pridelavo hrane, kakovost ekoloških živil, ki vsebujejo 
prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike. Učijo se rokovanja z orodjem, zemljo ter 
medsebojnega sodelovanja.  
Neposreden stik z naravo in skrbjo zanjo otrokom omogoča, da začutijo in razumejo pomembnost narave, 
varstva okolja ter medsebojnega sodelovanja. 
Skozi mrežo šolskih ekovrtov projekt omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks med različnimi šolami po 
vsej Sloveniji. 
Koordinatorica: Anja Podojsteršek. 
 
 
 

 TEDEN OTROKA (7. - 11. - oktober 2019) 

 
Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Temelji na zaznamovanju svetovnega dneva 
otroka, ki se ga po priporočilih ZN praznuje prvi ponedeljek v mesecu oktobru. Teden otroka se tako začne 
vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni.  
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ZPM Slovenije za osnovnošolske in predšolske otroke, v sodelovanju z različnimi organizacijami in 
ustanovami, organizira: brezplačne oglede gledaliških, filmskih predstav, obiske organizacij in inštitucij ter 
seznanitev z njihovim delom, delavnice, okrogle mize in posvete. 
Del učencev naše šole si bo v tem tednu ogledal brezplačno filmsko predstavo.  
Tema letošnjega Tedna otroka je prosti čas. 
Koordinatorica: Eva Tekavčič 
 
 

 ZAVESTNO STARŠEVSTVO – PREDAVANJA ZA STARŠE 
 
Program zavestno starševstvo je sklop predavanj in delavnic za starše, ki lahko pomagajo pri njihovi nalogi 
zavestnega starševstva. Izvajajo jih predavatelji Mestne zveze prijateljev mladine Slovenije in so za starše 
brezplačna. 
Koordinatorka: Mihaela Kovačič 
 
 

 PROSTOVOLJNO – KUL:  
 
Z lani začetimi akcijami medsebojne pomoči bomo nadaljevali tudi letos. Učenci - prostovoljci se bodo 
srečevali v supervizijskih skupinah, izvajali učno pomoč  mlajšim učencem ali svojim vrstnikom, ob koncu leta 
pa tudi načrtovali zaključni izlet. 
Mentorica: Damjana Mojškerc, Saša Suhadolnik Nagode 
 
 

 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN MLEKA   
 
V ta projekt smo ponovno kandidirali do 1. 12. 2018, in bili pri tem uspešni, zato bomo dobili sredstva s 
katerimi bomo lahko ponovno omogočili razdelitev sadja, zelenjave in mleka slovenskih proizvajalcev  
učencem. V okviru tega projekta poleg uživanja sadja, zelenjave in mleka potekajo tudi dejavnosti, ki 
razvijajo odnos do zdrave prehrane, biološke pridelave, odnos do sadja. Poleg tega bomo učencem ponudili 
tudi dodatne obroke mleka in izdelkov iz mleka. 
Vodja: Katja Šinkovec 
 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Projekt tradicionalni slovenski zajtrk bomo obeležili tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva 
slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v petek, 15. novembra 2019. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo 
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, 
Ministrstvom za okolje in prostor ter številnimi drugimi partnerji.   

Vodja: Katja Šinkovec 
 
 

 PROJEKT WORLD BOOK NIGHT  
 
Tudi v letošnjem šolskem letu se bo naša šola pridružila projektu World Book Night, ki ga organizira Gimnazija 
Vič, s katero smo zelo uspešno sodelovali že prejšnja leta. 
Organizatorji projekta nam bodo v mesecu oktobru posredovali naslov knjige, na osnovi katere bomo 
izdelovali različne projekte, od umetniških izdelkov do literarnih in znanstvenih. V mesecu marcu bo potekalo 
predstavljanje vseh sodelujočih projektov različnih srednjih in osnovnih šol na Gimnaziji Vič. 
Verjetno se nam bo pridružil tudi avtor/ica izbranega knjižnega dela, ki bo predstavil/a svoj ustvarjalni opus, 
sodelujoči pa bodo imeli možnost pristopiti k debati o pisateljskem ustvarjanju. 
Natančnejše podatke o naših udeležencih posredujem, ko bomo dobili natančnejša navodila. Predvidevam 
pa, da bodo pri projektu sodelovali posamezniki 8. in 9. razreda. Urnik priprav bomo oblikovali glede na 
urnike sodelujočih. 
Mentorica : Maja Rebernik in Tanja Dolinar  
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 NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA OD 8. SEPTEMBRA DO 13. OKTOBRA 2019 
 
Po uspešni izkušnji s sodelovanjem na prvem nacionalnem mesecu skupnega branja se je OŠ Kolezija 
priključila tudi drugemu Nacionalnemu mesecu skupnega branja, ki poteka od 8.septembra (mednarodni 
dan pismenosti) do 13. oktobra 2019 (zaključek tedna otroka). Nacionalni mesec skupnega branja je del 
Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. Dolgoročni cilj Nacionalne strategije je dvig bralne kulture 
in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. 
Na OŠ Kolezija bomo: 
1. Namenili 10 minut v času pouka branju izbrane knjige. 
2. Pripravili bomo kotičke za branje, kjer bo možna izmenjava knjig med učenci. 
Koordinatorica: Eva Tekavčič 
 
 

 ZAVEDAM SE – DELUJEM! 
 
Šola se je prijavila v program Zavedam se – delujem!, ki ga izvajajo predavatelji Mestne zveze prijateljev 
mladine Ljubljana. Program je namenjen izobraževanju učiteljev o kakovostni komunikaciji, konstruktivnem 
reševanju problemov, sodelovanju s starši, medvrstniškem nasilju idr. MZPM Ljubljana bo kandidirala na 
javnem razpisu MOL, Oddelek za preprečevanje zasvojenosti za pridobitev javnih finančnih sredstev, s 
katerimi bo ljubljanskim šolskim kolektivom omogočila brezplačna predavanja. 
Koordinatorki: Eva Tekavčič 
 
 

 OD CICIBANA DO BABIC, DEDKOV 
 
Nasmeh na obrazu starejših občanov ter ponos otrok, ko jim lahko ponudijo dober nastop, druženje, klepet. 
Tak pristen medgeneracijski odnos je treba vzdrževati in ga negovati.  
 
Namen projekta Od cicibana do babic, dedkov je združiti otroke in starostnike različnih kultur in vrednot. 
Naše sodelovanje temelji na spoštovanju, druženju, izmenjavi znanj. Starejša generacija lahko otrokom 
posreduje svoje dragocene življenjske izkušnje, funkcionalna znanja, spretnosti in obratno, kjer bodo mladi 
posredovali sveža pridobljena znanja ter novosti starejšim občanom.  
 
V letošnjem šolskem letu 2019/20 bodo učenci OŠ Kolezije obiskali Center starejših Trnovo, kjer bodo v 
družbi s stanovalci doma izvedli določeno aktivnost in na ta način krepili medgeneracijsko sožitje ter aktivno 
preživljali prosti čas. Med te aktivnosti sodijo rojstnodnevne prireditve za stanovalce doma ter delavnice, ki 
jih organizira Dom starejših občanov Trnovo.  
Priložnost za udeležbo na tem projektu bomo dali vsem učencem in učiteljem razredne in predmetne 
stopnje, ki bodo pokazali interes. 
 
Poleg sodelovanja z Domom starejših občanov Kolezija si bomo učenci šole prizadevali, da v šolske klopi 
povabimo dedke, babice naših učencev, da si izmenjamo izkušnje in znanja. 
 
Cilji projekta je, da učenci: razvijajo svojo ustvarjalnost, razvijajo samopodobo, izboljšajo medosebne odnose 
in pridobivajo nova znanja, spretnosti. 
Koordinatorica: Suzana Boj 
 
 

 ŠOLSKI ČASOPIS 
 
Čez celo leto bodo potekala srečanja in aktivnosti šolskih novinarjev, ki bodo pod vodstvom mentoric 
ustvarjali, raziskovali, pisali in dokumentirali dogajanje in življenje. Radi bi izdali tiskano obliko časopisa, 
vmes pa bo izhajal spletni časopis Od A do Ž s Kolezije. 
Mentorice: Ana Petrun, Kristina Rupret, Suzana Boj 
 
 

 VARNI INTERNET 
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Ponovno bomo izvajali delavnice namenjene varni rabi interneta: Varni na internetu in varna raba interneta,  
ki bosta letos namenjena učencem različnih starostnih skupin. Prijavili se bomo tudi na nov razpis in tako 
poskrbeli tudi za druge učence. 

 FORMATIVNO SPREMLJANJE UČENČEVIH DOSEŽKOV – projekt ZRSŠ  
 
Ena od dveh naših učiteljic nadaljuje s projektom, ki ga vodi Zavod za šolstvo – formativno spremljanje 
otrokovih dosežkov. Pri pouku športa, pri učiteljici Petri Rankel bodo v nekaterih razredih načrtovali, izvajali 
in spremljali dosežke skupaj z učenci. 

 RAZREDNI PROJEKTI V OKVIRU OPB 

Učiteljice razrednega pouka in učitelji OPB bodo na ravni razreda med šolskim letom organizirali priložnostne 
projekte, ki bi spodbujali motiviranost otrok za delo v razredu. Sproti bodo spremljali natečaje in ponudbe 
izobraževanj in se glede na interes učencev in potrebe razreda priključevali najrazličnejšim krajšim 
projektom. 

 PROJEKT MODRI PES 

Učenci ob zgodbicah in prosojnicah spoznavajo vedenje psa, spoznajo, kako se morajo obnašati v prisotnosti 
psa, ob slikah ugotavljajo kaj naj naredijo v določenih situacijah (npr., ko se pes hrani, kadar je ranjen, kadar  
je znotraj ograje, kdaj ga lahko pobožajo…), naučijo se položaja telesa, v primeru, da bi jih napadel pes. Cilj 
projekta je namenjen preventivi pred ugrizi psov. Projekt se bo izvajal v tretjem razredu v času OPB in na 
predmetni stopnji.  

Izvajalka: Eva Krevl  

 DA BOŠ ZNAL REČI NE 
 

Skozi zgodbe iz knjige Da boš znal reči NE in na podlagi delnega programa CAP, učenci spoznavajo kakšne 
potencialne nevarnosti lahko preprečijo, spoznavajo, kakšni so lahko ljudje, ki bi jim lahko škodovali, učijo 
se osnovnih obrambnih veščin (poseben krik, kako odločno reči NE),ozavestijo, da nikoli ne smejo nikamor 
brez vednosti staršev ali učiteljev in zakaj je to tako pomembno. Cilj projekta je namenjen preventivi pred 
ugrabitvami otrok. Projekt se bo izvajal v tretjem razredu v času OPB. 

Izvajalka: Eva Krevl 

 
        ●  TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 
 
Trening socialnih veščin bo potekal na način izkustvenega učenja.  Poudarek  bo na: motivaciji posameznikov 
za celostno (gibalno, čutno, čustveno ...) doživljanje dogajanja, učenju izražanja lastnih čustev in  predelavi 
nastalih čustvenih stanj, učenju ustvarjalnega sporazumevanja, še zlasti podajanja povratnih sporočil o 
doživljanju, urjenju stika s seboj ter usmerjanje pozornosti na odmik oz. prekinitev stika, učenju asertivnosti, 
prevzemanju odgovornosti in pridobivanju občutka lastne vrednosti, učenju temeljnih veščin (varnost, 
ozaveščenost, pripadnost, smiselnost, učinkovitost), spreminjanje stališč in oblikovanje novih, ustreznejših 
vedenjskih vzorcev, primeren in ozaveščen način odzivanja, krepitev medsebojnih odnosov, prijateljstva, 
strpnosti in dobronamernosti. Cilj projekta je sprejeti samega sebe, dvigniti samospoštovanje, se učiti 
sprejeti individualne razlike in  biti toleranten do drugih, postati senzitiven za svoje in potrebe drugih, 
razjasniti si vrednote, naučiti se soočati s težavami, sprejemati lastne odločitve in prevzemati odgovornost 
za posledice odločitev,  učiti se vztrajati, konstruktivno reševati konflikte, se dogovarjati in iskati lastne 
odgovore, razviti zaupanje do drugih članov, odkrito deliti z njimi svoja stališča in čustva ter prenašati 
izkušnje iz skupine na vsakodnevne situacije. Projekt se bo izvajal v tretjem razredu v času OPB. 
Vodja: Eva Krevl 

 
 

 SRČNE DELAVNICE 
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S pomočjo MOL bomo organizirali delavnice za krepitev čustveno socialnih veščin in medosebnih odnosov.  
Koordinatorica bo Ana Petrun 
 
 

 ČEZMEJNO SODELOVANJE 

V okviru obveznega izbirnega predmeta nemščina (7.-9. razred) se učenci ne učijo le jezika, temveč 
spoznavajo tudi družbo in kulturo, v kateri jezik živi. V okviru čezmejnega sodelovanja se bomo oktobra 2019 
povezali s šolo v Avstriji, s katero nameravamo razviti dolgoročno sodelovanje. Učenci bodo na enodnevni 
ekskurziji obiskali šolo in spoznali okolje v katerem se nahaja, pri tem pa bodo razvijali tudi svoje znanje 
nemškega jezika. 

Vodja projekta: Nina Triller v povezavi z učiteljico nemščine Anjo Mlinar 

 FRANCOŠČINA 

 
V letošnjem šolskem letu se bomo v okviru obveznega izbirnega predmeta francoščina (7. in 9. razred) 
pripravljali na potovanje v Francijo.  Ekskurzija je predvidena v terminu od 17. 4. – 20. 4. 2020 in bo izvedena 
samo v primeru, da bo dovolj prijav, da se izvede še po najugodnejši ceni (cca 294 eur/osebo za skupino 40 
učencev). Ekskurzijo bomo Kolezijci združili s skupinami učencev francoščine iz osnovne šole Trnovo. Po 
novem letu se bomo z učenci pri urah francoščine  pripravljali na potovanje – učenci bodo pripravili govorne 
nastope na temo Provansa in Azurna obala in preučili pot od Ljubljane do Monaca ter izdelali potovalni 
dnevnik. Nekateri učenci se na naši šoli francoščino učijo že 4 leta in tako bodo svoje znanje jezika lahko 
utrdili v avtentični situaciji, zunaj razreda. Poleg jezikovne veščine bodo učenci poglobili znanje zgodovine in 
geografije zahodne Evrope (Nemčija, Francija) ter podrobneje spoznali francosko kulturo in navade ljudi, ki 
v Franciji živijo.  
 
Vodja projekta: Petra Kobe Tomič 

 MULTI-KULTI 

Učiteljice tujih jezikov in družboslovja bodo s svojimi nadarjenimi in visokomotiviranimi učenci pripravile 
enodnevni dogodek na šoli, ki bo ob koncu tedna vključeval ustvarjanje v tujih jezikih, ples in spoznavanje 
Latinska Amerike v popoldanskem in večernem času ter prenočevanje v šolskih prostorih.    

Vodja projekta: Tina Hafner 

Tudi letos bomo izvajali manjše razredne projekte, kot so Pikapolonica Pika v 1. razredu, bralni nahrbtnik 
ipd. 
 
Poleg že razpisanih uradnih projektov bomo spremljali in se vključevali v projekte, ki  bodo še razpisani 
za leto 2019/2020. 
 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

37 VZGOJNE NALOGE 

37 

VZGOJNE NALOGE 
 
Zakonodaja nam  je naložila, da smo izdelali vzgojni načrt šole. To je lahko zgolj dokument, s katerim bomo 
ugodili birokratskim zahtevam. Učitelji na OŠ Kolezija pa smo se odločili, da želimo oblikovati dejanski in zelo 
naš koncept delovanja. Nastajal je več kot dve leti, vanj smo strnili naše pozitivne izkušnje, dobro prakso, 
šolska pravila in željo po dobrem sodelovanju.  
Vzgoja je neločljivi del našega dela, če si to  želimo ali ne, in nedvomno vsak dan namenjamo temu področju 
veliko časa. Čeprav se nam včasih zdi, da so vsa naša prizadevanja zaman, ne smemo izgubiti volje, ne smemo 
vreči puške v koruzo. Je že tako, da bolj vidimo stvari, ki nam niso uspele, na uspešne primere vzgojnega 
delovanja pa kar nekako pozabimo ali pa se nam zdijo sami po sebi umevni.  
Učitelji in drugi zaposleni na šoli se moramo zavedati, da vzgajamo z zgledom, zato ne smemo nikoli obrniti 
glave stran, ampak učence nenehno usmerjati k: 
pravilom lepega vedenja, 
kulturni medsebojni komunikaciji, 
skrbni rabi materinščine pri pouku in na šolskih hodnikih, 
urejanju šolskega prostora in okolice, 
čuvanju šolskega inventarja, 
čuvanju razstavljenih izdelkov na panojih, 
jih ekološko osveščati, 
navajati na kulturno prehranjevanje ... 
 
Da je zgled najboljše vzgojno sredstvo, bi se morali zavedati tudi starši. Zgodi pa se, da vzgojitelji sebi 
dovolimo tisto, kar otrokom prepovedujemo. Prav dvojna merila so najpogostejši vzrok za konflikte med 
nami in otroki. Prav tako je narobe, če jim vse dovolimo. Tako postanejo naši otroci zmedeni in uporniški, 
vsi skupaj trošimo energijo v prazno in vse bolj smo nezadovoljni in jezni. Zato dvakrat premislimo, preden 
nekaj rečemo ali naredimo pred očmi mladih nadobudnežev. 
V tem šolskem letu bomo podrobno pregledali veljavna pravila hišnega reda in jih po potrebi dopolnili. 
  
 

5.6 DELOVNA VZGOJA   
 
Delovni vzgoji je letno namenjenih 12 ur na oddelek. Učenci skrbijo za čiste in urejene bivalne prostore, 
garderobo, dvorišče in zelenice; urejajo razstavne panoje na hodnikih; pomagajo pri vzdrževalnih delih, 
organizirajo zbiralne akcije (papir – oktober, april). Pomembna se nam zdi tudi pomoč pri delu, zato 
vztrajamo pri dežurstvu v jedilnici – vsak učenec PS vsaj dva dni v letu pomaga pri pospravljanju posode pri 
kosilu in urejanju jedilnice. Na ekodan vsako leto urejamo šolsko okolico . 
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5.7 PROSLAVE, PRIREDITVE, SPOMINSKI DNEVI  
Vsako leto na različne načine obeležimo „pomembne dneve“ – najsi bo to državni praznik, spominski dan ali 
kakšen drug praznik. Včasih organiziramo razstavo, včasih spominsko uro, večkrat na leto pa tudi proslavo. 
 
Tako bomo torej letos praznovali:  
 

POMEMBEN DAN VRSTA PRIREDITVE DATUM OSEBE ZADOLŽENE ZA IZVEDBO 

PRAZNIK ČETRTNE 
SKUPNOSTI 

Organizacija proslave 
na OŠ Kolezija 

3. 10. 2019 Kristina Šolmajer Stropnik  

DAN JEZIKOV kulturni dan cele šole 23. 9. 2019 jezikovni aktiv 

NOVOLETNI KONCERT prireditev za starše 11. 12.2019 Mateja Miklavčič, Kristina Rupret 
Suzana Boj, Ana Petrun 

PROSLAVA OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI 

proslava za učence 24. 12. 2019 Suzana Boj, Ana Petrun, Kristina 
Rupret 

PROSLAVA OB 
KULTURNEM PRAZNIKU 

kulturni dogodek za 
učence 

7. 2. 2020 slavisti, razredni učitelji 
 

EKODAN ekološke dejavnosti – 
tehniški dan 

24. 4. 2020 
 

Marjetka Kišek 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV  kulturni program 3. 6. 2020 Tina Hafner, Tegelj Anja 

PROSLAVA OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI 

kulturni program z 
domovinsko vsebino 

24. 6. 2020 Petra Kobe Tomič, Tina Hafner, 
Valerija Lebar Meze 

Za fotografiranje skrbijo: Eva Gorišek, Sonja Lajovic, Tanja Dolinar in Saša Suhadolnik Nagode  
 
Za sporočilnost spominskih ur bodo poskrbeli: Breda Jereb, Metoda Kern, Lučka Križaj Šmitek, Ivan Cepanec 
in Nadja Urbanc. 
Priprava scene, tehnična priprava in izvedba proslav: Viktor Ekart, Eva Gorišek, Dejan Pivk, hišnika in učenci 
8. in 9. razreda. Sodelovanje vseh učiteljev iz OPB, RS in PS. 
Priprava učencev za nastop na proslavah: razredničarke razredne stopnje, učitelji podaljšanega bivanja, 
učitelji slovenščine, angleščine, glasbe, zgodovine, knjižničarka. 
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6  TEKMOVANJA 
 
Tudi v tem šolskem letu se bodo učenci naše šole udeležili mnogih tekmovanj z različnih področij.  
 
 

6.1 ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 
Sodelovali bomo na tekmovanjih, ki so namenjena osnovnošolskim skupinam v različnih športnih panogah, 
ki jih razvijamo in treniramo tudi na šoli. Tako kot doslej se bomo prijavili na razpise Oddelka za šport MOL 
(odbojka, mali nogomet, košarka) in tekmovanja v atletiki, plavanju, tenisu, badmintonu ipd. 
Poleg tega bomo spodbujali sodelovanje naših učencev in učiteljev na množičnih tekaških prireditvah 
(dobrodelni teki, Ljubljanski maraton PS, Krpanov kros RS ipd.) Za ta tekmovanja bosta učence pripravljala 
športna pedagoga  Dejan Pivk in Petra Rankel za PS, za RS pa Barbara Smolnikar in Nada Vadnjal. 
 
 

6.2 LIKOVNI NATEČAJI 
 
Naši likovniki se bodo tudi v bodoče pripravljali in sodelovali na domačih in tujih likovnih natečajih. Glede na 
dosedanje zavidljive uspehe tudi v bodoče računamo, da bomo lahko organizirali tudi obisk posameznih 
razstav in podelitve priznanj.  
Na natečaje bodo učiteljice prijavljale in pošiljale izdelke učencev tako z razredne kot s predmetne stopnje. 
 
 

6.3 GLASBENA TEKMOVANJA  
 
Tudi letos načrtujemo, da bo naš otroški pevski zborček sodeloval na reviji pevskih zborov Ljubljane 
Pomladna prepevanja. 
 
 

6.4 TEKMOVANJA V ZNANJU 
 
Organizirali bomo šolska tekmovanja za naslednja področja: 
 

TEKMOVANJA V ZNANJU ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO MENTOR 

Tekmovanje iz logike 26. 9. 2019 / 19 10. 2019 Terezija Oblak 

Tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni 

11. 10. 2019 / 16. 11. 2019 Jožica Primc Merzelj 

Tekmovanje v znanju angleščine 8. 
razred 

21. 10. 2019  / 25. 11. 2019 Tanja Dolinar 

Tekmovanje v znanju tehnologij za 
8. in 9. razred 

22. 10. 2019 / 7. 3. 2019 Terezija Oblak 

Tekmovanje v znanju biologije za 
Proteusovo priznanje 

16. 10. 2019 /  29. 11. 2019 Jožica Primc Merzelj 

Tekmovanje v znanju angleščine 9. 
razred 

14. 11. 2019 15. 1. 2020  17. 3. 2020 Tanja Dolinar 

Tekmovanje v znanju nemščine  
9. razred 

21. 11. 2019 / 12. 3. 2020 Anja Mlinar 
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Tekmovanje v znanju zgodovine  3. 12. 2019  4. 2. 2020  14. 3. 2020 Ivan Cepanec 

Tekmovanje v znanju slovenščine 
za Cankarjevo priznanje 

12. 11. 2019 9. 1. 2020  7. 3. 2020 Metoda Kern 

Tekmovanje v znanju kemije za 
Preglovo priznanje 

20. 1. 2020 /  4. 4. 2020 Marjeta Kišek 

Tekmovanje iz znanja geografije 11. 12. 2019  13. 2. 2020  17. 4. 2020 Tina Hafner 

Tekmovanje v znanju naravoslovja 
Kresnička 

 5. 2. 2020 /  Mateja Miklavčič 
Kristina Rupret 

Tekmovanje v znanju fizike za 
Stefanovo priznanje 

 5. 2. 2020 13. 3. 2020 9. 5. 2020 Tatjana Ponikvar 
Lazić 

Tekmovanje v znanju matematike 
za Vegovo priznanje 
 
Mednarodni matematični Kenguru 

19. 3. 2020 / 18. 4. 2020 RS: Mateja Miklavčič 
PS: Sonja Lajovic,  
Stanka Kastelic 

Vesela šola 11. 3. 2020 / 8. 4. 2020 Saša Suhadolnik 
Nagode 

Tekmovanje v znanju slovenščine 
Mehurčki (1. do 3.r.) 

 2. 4. 2020 /  Razredničarke 
Metoda Kern 

Tekmovanje v konstruktorstvu in 
tehnologijah obdelav za učence 
OŠ 

/ 3.4.2020 16.5.2020 Terezija Oblak 

Tekmovanje BOBER – računalniško 
tekmovanje 

11.-
15.11.2019 

/ 18.1.2020 Sonja Lajovic 

Šahovsko tekmovanje Po ciklih Po ciklih Po ciklih Barbara Smolnikar 

Državno tekmovanje iz 
francoščine 

  27. 3. 2020 Petra Kobe Tomič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   ŠOLSKI KOLEDAR 2019/2020 
 

1. ŠOLSKI KOLEDAR 2019/2020   
Št. del. dni:   189 - 1. do 8.r. - 35 tednov                                                                                                                          
                       182 – 9. r.- 32 tednov  
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SEPTEMBER: 21 dni 

 PO TO SR ČE PE SO 
 

OPOMBE  

1. teden 2 3 4 5 6  2. - začetek pouka prvi šolski dan  
4.- rod. sest. 5. r. 
5. - rod. sest. 2. r. 
6. - določitev naknadnega roka za opravljanje kolesarskih 
izpitov za 6. r. 

2. teden 9 10 11 12 13  9. - 13. – 5. r. – šola v naravi   
9. – rod. sest. 6. r. 
11. – rod. sest. 3. a in 3. b 
12. – rod. sest. 1. r.  
12. - informativni dan za interesne dejavnosti zunanjih 
ponudnikov 

3. teden 16 17 18 19 20  16. – rod. sest. 7. r.  
17. – rod. sest. 4. r. 
18. – rod. sest. 3. c 
19. – rod. sest. 8. r. in 9. r.  

4. teden 23 24 25 26 27  25. – sestanek sveta staršev 
26. – sestanek sveta šole 
23. – dan jezikov  

5. teden 30       

 
 
OKTOBER: 19 dni 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

5. teden  1 2 3 4  govorilne ure RS (samo dopoldanske) 
3. – praznika četrtne skupnosti Trnovo na OŠ Kolezija 

6. teden 7 8 9 10 11  10. – zobozdravstvena sistematika 9. r 
8. in 9. - zbiralna akcija starega papirja 

7. teden 14 15 16 17 18  15. – zdravniški pregled 6.a 

8. teden 21 22 23 24 25  22. – zdravniški pregled 6. b 
24. - govorilne ure PS 
26. – Ljubljanski maraton za učence PS 

9. teden 28 29 30 31   28. 10. - 1. 11. - jesenske počitnice 
31. – dan reformacije 

 
 
NOVEMBER: 20 dni 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

9. teden     1  28. 10. - 1. 11. - jesenske počitnice 
1. – dan spomina na mrtve 

10. teden 4 5 6 7 8  6. – zdravniški pregled 6. c 
7. - govorilne ure RS 

11. teden 11 12 13 14 15 
 

 13. – zdravniški pregled 8. a 
15. - tradicionalni slovenski zajtrk 

12. teden 18 19 20 21 22  20. – zdravniški pregled 8. b  

13. teden 25 26 27 28 29  28. - govorilne ure PS,  strokovne skupine za 9. r 
28. - 2. rod. sest. 3. r. 
28. – zobozdravstvena sistematika 5. r  
29. 11. – 1. 12. - vikend tabor za učence 8. razreda, ki 
obiskujejo izbirni predmet šport za sprostitev 

 
DECEMBER: 17 dni 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  
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14. teden 2 3 4 5 6  3. – zdravniški pregled 3. a 
5. - govorilne ure RS 

15. teden 9 10 11 12 13 
 

 10. – zdravniški pregled 3. b 
11. – novoletni koncert 

16. teden 16 17 18 19 20  govorilne ure PS (samo dopoldanske)  
24. - proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki 
ji sledi novoletno praznovanje 

17. teden 23 24 25 26 27  25. - božič  
26. - dan samostojnosti in enotnosti 
25. 12. - 2. 1. - novoletne počitnice 

18. teden 30 31      

 
JANUAR: 20 dni  

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

18. teden   1 2 3  25. 12. - 2. 1. - novoletne počitnice 
1. - 2. - novo leto  
3. – pouka prost dan 

19. teden 6 7 8 9 10  govorilne ure RS (samo dopoldanske) 

20. teden 13 14 15 16 17  15. - strokovne skupine za 6. -8. razred 
16. - zobozdravstvena sistematika 3. r. 
16. - 2. rod. sest. 1. r. 

21. teden 20 21 22 23 24  22. – 2. rod. sest. 4. r. 
23. - 2. rod. sest. 2. r.  

22. teden 27 28 29 30 31  govorilne ure PS (samo dopoldanske) 
28. – KONFERENCA RS  
30. - KONFERENCA PS 
30. - 2. rod. sest. 8. r. in 9. r.  
31. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

 
FEBRUAR: 15 dni 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

22. teden      1  

23. teden 3 4 5 6 7  3. - 14. plavalni tečaj 3. r. 
3. - 2. rod. sest. 7. r. 
5. - 2. rod. sest. 5. r. 
6. - 2. rod. sest. 6. r. 
6. – govorilne ure RS (samo dopoldanske) 
7. – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 
8. – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

24. teden 10 11 12 13 14  3. - 14. plavalni tečaj 3. r. 
14. in 15. – informativna dneva za vpis s srednjo šolo  

25. teden 17 18 19 20 21  17. - 21. – zimske počitnice 

26. teden 24 25 26 27 28  25. - pustni torek s pustnim rajanjem 
27. – govorilne ure PS  

 
MAREC: 22 dni 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

26. teden        

27. teden 2 3 4 5 6  2. - 6. zimska šola v naravi 6. r. 
4. – zdravniški pregled 1. a 
5. – govorilne ure RS 
5. - 3. rod. sest. 4. r. 

28. teden 9 10 11 12 13  9. - 11. in 11. - 13. tabor 7. r. 
10. – zdravniški pregled 1. b 
11. – zdravniški pregled 1. c 

29. teden 16 17 18 19 20   
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30. teden 23 24 25 26 27  26. – govorilne ure PS 

31. teden 30 31      

 
 
APRIL: 17 dni 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

31. teden   1 2 3  2. – govorilne ure RS 
2. - 3. rod. sest. 3. r. 

32. teden 6 7 8 9 10   

33. teden 13 14 15 16 17  13. - velikonočni ponedeljek 
14. - 17. tabor 3. r. in 4. r. 
16. - 3. rod. sest. 2. r. 

34. teden 20 21 22 23 24  govorilne ure PS (samo dopoldanske)  
20. - 3. rod. sest. 7. r. 
21. - 3. rod. sest. 6. r. 
21. in 22. - zbiralna akcija starega papirja  
23. - 3. rod. sest. 8. r. in 9. r.,  sestanek strokovnih skupin  
24. - eko dan 

35. teden 27 28 29 30   27. – dan upora proti okupatorju 
27. 4. - 1. 5. – prvomajske počitnice 

 
 
MAJ: 20 dni 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

35.teden     1  27. 4. - 1. 5. – prvomajske počitnice 
1. in 2. – praznik dela 

36.teden 4 5 6 7 8  4. - 6. - tabor 2. r. 
5. – NPZ – SLO 6. in 9. r. 
7. – NPZ – MAT 6. in 9. r. 
7. – govorilne ure RS 

37.teden 11 12 13 14 15  11. – NPZ – ANG 6. razred in ŠPO 9. r. 
12. – začetek kolesarskih izpitov za 5. r. 
14. - 3. rod. sest. 1. r. 

38.teden 18 19 20 21 22   

39.teden 25 26 27 28 29  30. –govorilne ure PS 

 
JUNIJ: 18 dni ( 9. r. 11 dni) 

 PO TO SR ČE PE SO OPOMBE  

40.teden 1 2 3 4 5  1. - Gardaland za 9. r 
3. - zaključna prireditev 
4. - 3. rod. sest. 5. r. 
4. - enodnevni program v CŠOD Barje za 4. r.  
5. – 7.- vikend tabor za učence 7. razreda, ki obiskujejo 
izbirni predmet šport za zdravje 

41.teden 8 9 10 11 12  8. - 10. – tabor 8. razred Zg. Gorje 
9. – valeta 
11. - redovalna konferenca 9. r 

42.teden 15 16 17 18 19  15. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 9. r 
(spričevala 9. r.) 
18. - redovalna konferenca 1. - 8. r. 

43.teden 22 23 24 25 26  23. - zaključni športni dnevi  
24. – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 1. - 8. r. 
(spričevala 1.-8. r.), pouk in proslava ob dnevu državnosti 
25. – dan državnosti 
26. 6. - 31. 8.- poletne počitnice 

44. teden 29 30      
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7.1 REDOVALNE KONFERENCE 
 
 
 
 
 
 
 

 

8  NACIONALNI PREIZKUSI 
 
Z nacionalnimi preizkusi znanja  bomo preverjali znanje učencev 6. in 9. razreda. Vsi učenci obvezno 
opravljajo pisni preizkus znanja iz slovenščine in matematike in v 6. razredu angleščine, v 9. razredu pa iz 
predmeta, ki ga določi minister. Letos je to (1. 9. 2019) šport. Nacionalne preizkuse vodi šolska komisija za 
nacionalne preizkuse, ki jo imenuje ravnatelj. 
To komisijo sestavljajo: 
Katja Briški – predsednica 
Sonja Lajovic – članica 
Mihaela Kovačič - članica 
 
Roki za izvedbo nacionalnih preizkusov: 
 

1. 9. 2019 
Objava sklepa ministra o izboru  predmetov  za določitev 3. predmeta, iz katerega  
bodo učenci 9. r. opravljali NPZ. (Letos je to šport.) 

5. 5. 2020 
7. 5. 2020 

REDNI ROK iz SLO za 6. in 9. r. 
REDNI ROK iz MAT  za 6. in 9. r. 

11. 5. 2020 REDNI ROK iz TJA  za 6. in ŠPO  za 9. r. 

1. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 

1.-3. 6. 2020 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. 
razredu. 

8. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 

8.-10. 6. 2020 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ 6. 
razredu. 

15. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za 9. r. 

16. 6. 2020 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov v 6. r.  

24. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

razredna stopnja 
 

predmetna stopnja 

28. januar 2019 za 1. - 5. razred 30. januar  2019  za 6. - 9. razred 

 11. junij 2020 za 9. razred 

18. junij 2020 za 1. - 5. razred 18. junij  2020 za 6. - 8. razred 
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9  DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 

1. IZHODIŠČA ZA DELO  
 

Šolska svetovalna služba v skladu s programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli  
nudi nasvet, podporo  in pomoč: 

 vsem sodelujočim pri  vzgojno-izobraževalnem delu za zdravo, odgovorno in zadovoljno delo in 
sobivanje, 

 otrokom s posebnimi potrebami, otrokom z učnimi, čustvenimi  in vedenjskimi težavami, 
nadarjenim otrokom,  

 otrokom in staršem s socialno, zdravstveno, psihosocialno in materialno problematiko, 

 otrokom in staršem od vstopa v šolo do odločitve o nadaljevanju šolanja na naslednji stopnji oz. 
do  zaključka šolanja na šoli 

 
Vodilo šolske svetovalne službe pri delu je:  
VSAK UČENEC NAJ SE V OŠ KOLEZIJA POČUTI VAREN TER DOVOLJ VREDEN IN MOČAN, DA SE 
POGUMNO LOTEVA IZZIVOV, KI MU JIH PRINAŠA LASTEN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES. 
 
 

2. CELOLETNE NALOGE 
 

 proaktivno, preventivno in kurativno delovanje v skladu z vzgojnim načrtom šole 

 tvorno sodelovanje na strokovnem kolegiju 

 evidentiranje izobraževalnih potreb in dajanje pobud za usposabljanje strokovnih delavcev 

 individualno nudenje pedagoške svetovalne pomoči učiteljem, mentorjem ter vodstvu pri vzgojno-
izobraževalnem delu z otroki  

 svetovanje, posredovanje informacij in pomoč pri reševanju problemov staršev, učiteljev in otrok 

 dejavnosti pomoči (ugotavljanje, svetovanje, spremljanje in neposredna ali posredna psihološka 
pomoč posamezniku, družini) glede na razvojne, vzgojne, vedenjske in učne težave 

 spremljanje učnega uspeha učencev in zagotavljanje pomoči učencem, da bi spoznali lastni učni stil, 
strategije, metode in tehnike učenja ter jih optimalno uporabljali v svojem učnem procesu 

 ugotavljanje specifik ter usmerjanje staršev učencev, ki potrebujejo posebno diagnostično in 
terapevtsko obravnavo v specializiranih ustanovah 

 individualna in dodatna strokovna pomoč  učencem z učnimi težavami in posebnimi potrebami 

 integracija otrok s posebnimi potrebami, učencev iz Mladinskega doma Malči Beličeve ter učencev 
tujcev 

 organizacija pomoči pri učenju slovenščine učencem tujcem  

 koordinacija, izvedba in aktivno sodelovanje v procesu evidentiranja, identifikacije in dela z 
nadarjenimi 

 skrb in nudenje pomoči otrokom iz družin s šibkejšim SES 

 vodenje aktiva ŠSS in drugega strokovnega dela                                                             

 vodenje postopka  vpisa šolskih novincev                                          

 vodenje procesa karierne orientacije, svetovanje ter izvedba postopka  vpisa  v nadaljnje stopnje 
šolanja        

 spremljava delovanja in tvorno odzivanje na potrebe šolske skupnosti 

 koordinacija, mentorstvo  in supervizijsko spremljanje mreže »prostovoljno-kul« 

 vodenje predpisane šolske administracije in dokumentacije 

 aktivna udeležba v drugih dejavnostih letnega delovnega načrta šole 
 

Aktiv svetovalne službe za šolsko leto 2019/2020 sestavljajo: Eva Tekavčič, Ana Petrun, Damjana 
Mojškerc, Mihaela Kovačič, Saša Suhadolnik Nagode in Urška Ponikvar. 
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10   NAČRT DELA  KNJIŽNICE OŠ KOLEZIJA 
  

CILJI ŠOLSKE KNJIŽNICE 
  
Osrednji cilj šolske knjižnice je podpirati program dela in naloge šole ter učencem pustiti in podpirati 
njihovo veselje do branja. 
 Drugi cilji so še: navdušiti učence za raziskovalne naloge in vedoželjno iskanje knjig v 
splošnoizobraževalnih knjižnicah in obiskovanje muzejev. 
   
INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO 
  

       Naloge knjižničarke so: 
- izobraževanje in priprava za uvedbo sistema COBISS 
- nabava in obdelava gradiva 
- odpis in izločanje poškodovanega in izgubljenega gradiva 
- ureditev in strokovna postavitev gradiva v prostem pristopu 
- izposoja: knjižnica je odprta od 7.30 do 15.30, z učiteljicami OPB 1. triade sem dogovorjena, da     
   pridejo s svojimi učenci v knjižnico organizirano enkrat na teden 
  
PEDAGOŠKO DELO 
  

 KNJIŽNIČNA  INFORMACIJSKA  ZNANJA 
 Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo vse razrede, vsakemu so namenjene štiri 
pedagoške ure letno. Cilji izhajajo iz temeljev vzgojno-izobraževalnega procesa. Znanja, ki jih učenci 
pridobijo, so namenjena vseživljenjskemu učenju, pridobivanju znanja na različnih področjih ter 
kritičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju. 
Učenec se usposobi, da je informacijsko pismen in seznanjen z različnimi knjižnicami, ki jih bo lahko 
uporabljal vse življenje. 
  

 INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI 
- individualno svetovanje učencem in učiteljem, 
- pomoč učencem in učiteljem pri iskanju literature, medknjižnična izposoja po potrebi. 
  

 SKUPINSKO DELO 
 Cilji so: 
- učenci spoznajo knjižni fond, 
- se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, 
- spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire, 
- znajo uporabljati Cobiss, 
- spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnih nalog 
  
OSTALE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 
 

 BRALNA ZNAČKA 
Knjižničarka: 
- pripravi priporočilni seznam, 
- udeleži se sestankov za Bralno značko, 
- skrbi za naročilo priznanj, 
- skrbi za nagradni izlet v Benetke in ostale prireditve za "zlate značkarje" 
- organizira obisk prireditve za »zlate značkarje« v CD 
  

 OSTALO 
- sodelovanje pri dejavnostih na šoli in pri projektih, 
- občasne razstave v knjižnici, 
 -obiski otrok iz bližnjih vrtcev, 
- knjižnični krožek (vsak učenec se lahko priključi krožku pri pospravljanju knjig in pogovorih  o njih), 
- skrb za učbeniški sklad in vodenje tega sklada. 
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11  STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE   
 
UČITELJI 
 
Izobraževanje je za učitelja nujen pogoj za kvalitetno delo. V tem šolskem letu načrtujemo več izobraževanj, 
ki jih bomo izvedli za celoten učiteljski zbor ali posamezne skupine v kolektivu. Tako načrtujemo za šol. l. 
2019/2020 naslednja izobraževanja: 
 

 vključevanje v izobraževanje v okviru mreže šol 

 Dihalnica 

 Izobraževanje o GDPR in njegovi implementaciji v šolsko prakso  
 
Ostala izobraževanja bomo izbirali glede na perečo problematiko, s katero se bomo soočali. 
 
Poleg tega si vsak učitelj izdela lasten plan izobraževanja. Ravnateljica bo spodbujala osebno izobraževanje 
učiteljev, prednost pa bo imelo izobraževanje, ki je usmerjeno v širjenje znanja o ustnem in pisnem 
ocenjevanju in sestavljanju pisnih preverjanj ter izobraževanje, ki se bo izkazalo kot potrebno zaradi opažene 
problematike pri rednem delu z učenci. 
Prav tako si bodo pedagoški delavci lahko izbirali potrebno izobraževanje za delo pri pouku, delo z IKT-
tehnologijo, delo z nadarjenimi in sodelovanje v mednarodnih projektih. 
Poleg izobraževanja strokovni delavci svoje delo usklajujemo na rednih konferencah, ki so ocenjevalne in 
izobraževalno-informativne. Vsak torek imamo delovne sestanke, na katerih načrtujemo in usklajujemo 
tekoče delo, enkrat mesečno pa delovno konferenco v popoldanskem času. 

 
 

STALNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE KNJIŽNIČARKE 
  
- sestanki mentorske mreže šol 
- izobraževanje v zvezi z uvajanjem projekta COBISS 
- knjižni sejem v CD 
- popoldansko stikanje po antikvariatih in knjigarnah 
- podelitev nagrad desetnica, zlata hruška, nagrade Kristine Brenkove, Levstikova nagrade, večernice 
- v različnih mestih po Sloveniji ali tujini ogled splošnoizobraževalnih ali univerzitetnih knjižnic 
- vsako prvo sredo v mesecu udeležba na strokovnem srečanju v Knjižnici Otona Župančiča 

 
 
IZOBRAŽEVALNI NAČRT RAVNATELJICE 
 
V tem šolskem letu načrtujem udeležbo na naslednjih strokovnih srečanjih: 

 strokovno srečanje ravnateljev v Portorožu – november 2019 

 strokovna ekskurzija, ki jo organizira Združenje ljubljanskih ravnateljev in jo sofinancira MOL. 

 strokovne ekskurzije in izobraževanje za ravnatelje v organizaciji aktiva ravnateljev nekdanje občine 
Vič, MOL in združenja ravnateljev 

 strokovna ekskurzija, v organizaciji SINDIR 

 srečanja, ki jih sklicujejo MŠŠ, ZRSŠ, Šola za ravnatelje 

 udeležba na aktiv ravnateljev Viča 
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12   SPREMLJANJE IN NADZOR DELA  
 
Kot pedagoški vodja ima ravnatelj tudi pomembno nalogo spremljati in nadzorovati potek pedagoškega 
procesa v šoli. 
Redni sestanki učiteljskega zbora – vsak torek (razen v tednu, ko bo popoldanska konferenca) ob 7.30 – 
sprotno informiranje, obveščanje, pretok informacij. 
 
Formalno bom tudi letos spremljala strokovno delo učiteljev v razredu v obliki hospitacij. Določeno število 
ur hospitacij ne bo napovedano, nekatere hospitacije pa bodo napovedane, saj nameravam na oglasno 
desko obesiti koledar, kamor se bodo vpisovali učitelji, ki me bodo povabili k ogledu svojega dela.  
 
Poleg tega tudi letos načrtujemo več obiskov študentov, vzornih nastopov naših učiteljev zanje in študijske 
obiske. Ob tej priložnosti nameravam prisostvovati uram in analizam. 
 
Po vsaki opravljeni hospitaciji nameravam opraviti tudi letni razgovor s sodelavci.  
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13  STIKI MED STARŠI IN ŠOLO 
 
To je izjemno pomembno področje našega dela, zato mu posvečamo veliko pozornosti. Učitelji se zavedamo, 
da seme našega dela lahko vzkali, se razvija in raste ter obrodi zdrave sadove le, če delamo s starši z roko v 
roki. Starši, ki se zavedajo svoje odgovornosti, usklajeno z nami usmerjajo otroka, vplivajo na njegovo 
vedenje in bdijo nad njegovim delom. Nekateri starši žal še vedno menijo, ker je to pač globoko 
zakoreninjeno v njih, da smo učitelji njihovi nasprotniki in se morajo proti nam boriti, da zaščitijo svojega 
potomca. Žal se vse preveč ukvarjamo ravno s temi starši, saj imajo prav njihovi otroci ponavadi učne in zlasti 
vzgojne težave. Zaradi njih se tudi sami večkrat potegnemo nazaj, postanemo nezaupljivi in premalo časa 
posvetimo tistim, ki prinašajo v šolski prostor pozitivno energijo in prihajajo odprtih rok, pripravljeni na 
sodelovanje. No, vsekakor upam in iskreno verjamem, da se bo stanje spremenilo in bomo s starši stkali 
sodelujoče vezi. 
 
Kljub vsemu imamo na šoli že kar ustaljene oblike sodelovanja s tistimi starši, ki to želijo. 
Ponujamo jim raznovrstne možnosti: od spremljanja učencev na predstave, izlete, razstave, tekmovanja, 
zdravniške preglede, do organiziranja ogledov inštitutov, obratov, poslovalnic, sodelovanja v šolah v naravi 
ali na taborih, vključevanja v pouk, sodelovanja v interesnih dejavnostih, svetovanja (pravnega, 
ekonomskega), pomoči pri zbiralnih akcijah in iskanju donatorjev, opravljanja vzdrževalnih del, urejanja 
okolice, predstavitve osebnega interesnega hobija ... 
 
Pedagoški delavci redno sodelujejo s starši na govorilnih urah vsak prvi (razredna stopnja) oz. zadnji 
(predmetna stopnja) delovni četrtek v mesecu v popoldanskem času in na treh roditeljskih sestankih. Vsak 
učitelj ima enkrat na teden dopoldne določene pol ure za stike s starši tudi. Ker morajo učitelji včasih v tem 
času opravljati druga dela, starše prosimo, da na dan, ko nameravajo priti na dopoldanske govorilne ure, 
preverijo, ali bo učitelj v času dopoldanskih ur dosegljiv. Prav tako lahko pridejo po nasvet ali razgovor k 
šolski pedagoginji in k ravnateljici ali njeni pomočnici vsak dan do 14.00, po predhodnem dogovoru pa tudi 
ob drugem času. Priporočljivo je, da se tudi za razgovore pri šolski pedagoginji, ravnateljici ali njeni 
pomočnici vnaprej dogovorite, saj se lahko zgodi, da bodo sicer zaposlene z drugimi neodložljivimi deli.  
 
 
RODITELJSKI SESTANKI IN MESEČNE GOVORILNE URE 
 
Redne mesečne govorilne ure bodo za razredno stopnjo praviloma  vsak prvi četrtek v mesecu, za predmetno 
pa praviloma vsak zadnji četrtek v mesecu po razporedu v šolskem koledarju. 
 
 
 
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA UČITELJE RS, PS IN OPB 
 

  

UČITELJ DAN URA 

Alagić Dijana  petek 10.55 - 11.40 

Baškovč Bernarda po dogovoru po dogovoru 

Boj Suzana po dogovoru po dogovoru 

Briški Katja po dogovoru po dogovoru 

Cepanec Ivan četrtek 9.00 - 9.30 

Dobovičnik Eva po dogovoru po dogovoru 

Dolinar Tanja sreda 11.45 - 12.15 

Ekart Viktor po dogovoru po dogovoru 

Geček Ana ponedeljek 11.00 - 11.30 

Gorišek Eva sreda 11.45 – 12.30 

Hafner Tina torek 11.00 - 11.30 

Jereb Breda četrtek 9.00 - 9.30 

Jovanovič Branka po dogovoru po dogovoru 

Kastelic Stanka torek 10.10 - 10.40 

Kern Metoda petek 10.15 - 10.45 

Kišek Marjeta ponedeljek 11.05 - 11.35 

Klinc Jolanda po dogovoru po dogovoru 
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Kobe Tomič Petra četrtek   10.00 - 10.40 

Kodela Maja ponedeljek 11.00 - 11.30 

Krevl Eva po dogovoru po dogovoru 

Lajovic Sonja četrtek 9.00 - 9.30 

Lebar Meze Valerija sreda   11. 00 - 11. 30 

Miklavčič Mateja po dogovoru po dogovoru 

Mlinar Anja četrtek 9.00 – 9.30 

Oblak Terezija četrtek 10.05 – 10.35 

Petrič Liljana torek 9.15 – 9.45 

Petrun Ana ponedeljek   8.50 - 9.30 

Pivk Dejan torek   8.50 - 9.20 

Pleško Tina po dogovoru po dogovoru 

Plut Jana četrtek   8.50 - 9.20 

Ponikvar Urška četrtek 8.15 – 8.45 

Ponikvar Lazič Tatjana četrtek 9.00 - 9.30 

Potnik Ervin torek   9.35 - 10.05 

Požarnik Vavken Barbara po dogovoru po dogovoru 

Primc Merzelj Jožica sreda 10.10 - 10.40 

Rankel Petra petek   8.50 - 9.20 

Rebernik Nerat Maja petek 10.55 - 11.40 

Rupret Kristina po dogovoru po dogovoru 

Ružič Natalija po dogovoru po dogovoru 

Smolnikar Barbara po dogovoru po dogovoru 

Suhadolnik Nagode Saša po dogovoru po dogovoru 

Šeruga Liljana petek 9.00 - 9.30 

Šinkovec Katja po dogovoru po dogovoru 

Škulj Bogataj Simona po dogovoru po dogovoru 

Šolmajer Stropnik Kristina torek 10.20 - 10.50 

Taufer Tjaša po dogovoru po dogovoru 

Tegelj Anja torek 9.00 - 9.30 

Tekavčič Eva po dogovoru po dogovoru 

Tiran Nelly po dogovoru po dogovoru 

Urbanc Nadja torek 10.15 -10.45 

Vadnjal Nada po dogovoru po dogovoru 

Zidanič Mojca torek 10.10 – 10.40 
 

 
SESTANKI SVETA STARŠEV 
 

1. sestanek sveta staršev 25. 9. 2019 

2. sestanek sveta staršev februar 2020 

3. sestanek sveta staršev junij 2020 

 
Sestanki sveta staršev se seveda lahko skličejo po potrebi tudi večkrat, datumi so okvirni. 
 
ŠOLA ZA STARŠE 
 
 
Za leto 2019 se bomo ponovno prijavili na razpis. 
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14  SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
 
Šola je  organizem, ki mora dihati in živeti z okoljem, če hoče dobro funkcionirati, zato je nujno povezovanje 
z zunanjimi institucijami, centri, društvi ipd. 
 
OŽJE ŠOLSKO OKOLJE 
Sodelovali bomo z neposredno okolico, četrtno skupnostjo, lokalnimi gasilci PGD Trnovo, taborniki rod 
Trnovski regljači, stanovalci sosednjih blokov. Vključili se bomo tudi v praznovanje praznika četrtne skupnosti 
Trnovo, saj bo letošnje obeleženje praznika 3. 10. 2019 potekalo prav na naši šoli. 
 
 
Tudi s knjižnico Prežihovega Voranca imamo redne stike. Tja vodimo tretješolce na ogled, sami pri njih 
razstavljamo in v njihovih prostorih bodo ob podelitvi cicibanovih bralnih značk odigrali predstavo naši mladi 
gledališčniki. V okviru projekta Rad imam knjigo bodo sedmošolci skupaj obiskali knjižnico. 
 
Sodelovali bomo tudi z bližnjim Domom za upokojence Kolezija, s katerim izvajamo skupne projekte. Radi bi 
otrokom omogočili, da bi pomagali in popestrili življenje starostnikov. Vzpostavili smo tudi sodelovanje s 
Centrom starejših občanov Trnovo. Prizadevali si bomo za medgeneracijsko sodelovanje. 
 
 
ZUNANJE STROKOVNE INSTITUCIJE IN ZAVODI       
 
Šola tesno sodeluje  s svojo ustanoviteljico, oddelkom za izobraževanje pri Mestni občini Ljubljana.  
Sodelovanje poteka na več ravneh -  poleg skrbi za stavbo sodelujemo tudi na nekaterih vsebinskih zadevah- 
zagotavljajo nam nadstandard,  financirajo projekte, preventivne akcije, kadar pa se šola znajde v stiski zaradi 
hudih vzgojnih težav, pa večkrat MOL priskoči na pomoč z zagotavljanjem dodatnega kadra. Prav tako se 
šola vključuje v mnoge skupne akcije, ki jih pripravlja MOL. 
 
Asistentka s Pedagoške fakultete se vsako leto za izvajanje obveznih pedagoških nastopov študentov pri 
didaktiki družboslovja obrne na nas. Nastope bodo izvedli od oktobra do sredine januarja. Aprila pa gostimo 
študente razrednega pouka na obvezni pedagoški praksi. 
 
Poleg že dogovorjenih nastopov  sprejmemo na prakso še študente drugih strok, če nas za to zaprosijo.  
 
Filozofska fakulteta pošilja k nam na prakso študente angleščine, psihologije (vaje) in pedagogike. (Jeseni, 
spomladi) 
S Pedagoškim inštitutom sodelujemo pogosto, saj nas skoraj vsako leto povabijo k sodelovanju. 
Skupaj s Filozofsko fakulteto in posameznimi jezikovnimi šolami ter Konfucijevim inštitutom pripravimo tudi 
Dan jezikov. 
 
Na  svetovalni center na Gotski se obračamo, kadar so težave tako hude, da jih sami ne moremo rešiti. 
Strokovnjaki na centru individualno obravnavajo učenca. K sodelovanju pritegnejo tudi starše. Skupaj smo  
učinkovitejši. 
 
Z Zavodom za šolstvo RS sodelujemo na strokovni ravni. Tudi za letos računamo na sodelovanje na področju 
izobraževanja. 
 
V tesni povezavi z Zavodom za šolstvo se  letos nadaljuje povezovanje v mrežo šol, v povezavi s svetovalci 
Zavoda za šolstvo vodijo izobraževanje strokovnih predmetnih skupin. Tudi naši delavci se množično 
udeležujejo srečanj. Ravnateljica se redno vključuje v mrežo šol za ravnatelje naše regije. 
 
S Centrom za socialno delo Vič sodelujemo pri reševanju socialne problematike učencev, ki vključuje 
regresiranje prehrane in novoletno obdaritev otrok iz ekonomsko šibkih družin, pri napotitvi otrok v 
zdravstvene kolonije, pri spremljanju otrok, ki so v oskrbništvu, rejništvu ali zavodski oskrbi.  
Sodelujemo tudi z drugimi Centri za socialno delo v Sloveniji, predvsem ob prešolanju otrok iz drugih občin 
ali krajev. 
 
 



 

 

52 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

52 

Sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami pri rednih sistematskih pregledih, sprejemu prvošolčkov, 
usmerjanju osmošolcev v poklice, cepljenju, zobozdravstveni sistematiki. 
Poleg tega se povezujemo s pedopsihiatrično kliniko, kadar obravnava našega učenca.  
 
Kar nekaj naših učencev prihaja iz Mladinskega doma Malči Belič, zato imamo z vzgojitelji, svetovalno službo 
in ravnateljem pogoste stike. Vzgojitelji prihajajo na govorilne ure, učitelji pa obiskujejo učence tudi v domu 
in se udeležujejo timskih konferenc. 
 
ZPM je organizacija, s katero sodelujemo pri organiziranju tekmovanja za bralno značko ter medšolskih 
srečanj pevskih zborov, igralskih, lutkovnih in plesnih skupin. V začetku leta dobimo od njih smernice za delo 
šolskih parlamentov. Letos pod njihovim okriljem izvajamo Šolo za starše. Organizirajo tudi vrsto akcij ob 
različnih priložnostih  (teden otroka, knjige za prvošolce ipd.) 
 
Zavod za zaposlovanje nam pomaga pri poklicnem usmerjanju osmošolcev in nam omogoči ogled  
informacijskega  centra za poklicno svetovanje. 
 
Z ljubljanskimi osnovnimi šolami sodelujemo na športnem področju (tekme, kros), pri organiziranju 
tekmovanj iz znanja matematike, fizike, kemije, slovenščine, angleščine, zgodovine in drugih ter pri 
izobraževalnih seminarjih za učitelje, pri likovnih razstavah, predavanjih za starše ipd. 
 
Tesno sodelujemo tudi s sosednjim vrtcem Kolezija, saj imamo veliko skupnih interesov. 
 
 
Sproti se pokažejo še priložnosti za sodelovanje z različnimi muzeji, RTV Slovenija…, česar smo zelo veseli.  
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 SKRB  ZA ZDRAVJE OTROK 
 
»Zdrav duh v zdravem telesu« je morda res že obrabljeno načelo, a kljub vsemu jasno pove, da je zdravje 
kompleksno stanje duha in telesa. Čeprav je to primarna naloga staršev, smo tudi šolniki poklicani, da otroke 
osveščamo in navajamo na zdrav način življenja. 
Vsebine s to tematiko so kot rdeča nit vpletene v pouk, še zlasti poudarjene pa so pri nekaterih naravoslovnih 
in družboslovnih predmetih ter športni vzgoji. 
 
Z dnevno telesno nego, počitkom, spanjem, pravilno prehrano, gibanjem v naravi in drugimi oblikami 
telesnih aktivnosti poskrbimo za zdravo telo in hkrati ustvarimo pogoje za zdrav psihični in osebnostni razvoj.  
 
Poleg  vsebin z zdravstveno tematiko pri pouku bo šola pomagala pri zagotavljanju zdravega razvoja  učencev 
še pri: 
 

- sistematskih splošnih zdravstvenih pregledih za učence 1., 3., 6. in 8. razreda. Ker gospa Irena 
Kumelj ni več zaposlena na ZD Vič, nam bo dodeljena nova šolska zdravnica - po določenem 
časovnem razporedu, 

 
- sistematskih zobozdravstvenih pregledih za učence 1., 3., 5,. 7. in 9. razreda šole. Izvajalka dr. Dina 

Škrbinc po dogovorjenem časovnem razporedu, 
 

- izvajanju programa uvajanja redne vadbe pokončnosti za osnovnošolske otroke imenovanega 
Dobra drža, ki ga je razvila delovna skupina Zdravstvenega doma Ljubljana. 

 
- organiziranju pomoči učencem iz socialno šibkih družin, 

 
- regresirani prehrani (MŠŠ), 

 
- predlogih za letovanja zdravstveno ogroženih otrok v Pacugu ali domovih ZPM (ZPMS + ZD  Vič), 

 
- enkratni denarni ali materialni pomoč (Center za socialno delo Vič), 

 
- sofinanciranju nadstandardnih oblik dela, kot so tabori in šole v naravi (sponzorji), 

 
- organizaciji predavanj za starše in otroke v smislu zdravstvene preventive. 

 
Posebno skrb bomo namenili  učencem, ki so oskrbovanci Mladinskega doma Malči Belič. 
Pri zagotavljanju zdravega razvoja naših učencev se bomo povezovali z nekaterimi zunanjimi inštitucijami. 
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15  ŠOLSKA PREHRANA 
 
Na šoli so organizirani trije obroki prehrane, in sicer malica (dopoldanska, popoldanska) in kosilo. 
Popoldanska malica je za učence od 1. do 5. razreda. Dobavitelj kosil je OŠ Trnovo. 
Na spletni strani šole so objavljena Pravila šolske prehrane (organizacija, obveščanje, prijava, odjava (14. in 
15. člen), cena-plačila, subvencioniranje…). 
 
Dejavnosti, ki v šoli potekajo v zvezi s prehranjevanjem: 
V šolskem letu 2019/2020 bomo ponovno pričeli s Shema šolskega sadja in mleka –  letos bomo vključeni, 
saj smo s prijavo do 1. 12. 2018 ponovno uspešno kandidirali za evropska sredstva. Učencem bomo tako 
zopet razdeljevali sadje in mleko ter mlečne izdelke slovenskih proizvajalcev. 
Vzgojno izobraževalne dejavnosti (kuhinjsko osebje in vodja prehrane):  

- izobraževanje kuhinjskega osebja (predavanje, seminarji), 
- spremljanje novosti na področju zakonodaje in HACCAPP-a. 

 
Dejavnosti, s katerimi spodbujamo zdravo in kulturno prehranjevanje: 

- projekt Zdrava Kolezija, 
- projekt Tradicionalni slovenski zajtrk 
- osveščanje učencev (RS, PS) na naravoslovnih, tehniških dnevih o kulturnem uživanju hrane, o 

pravilnem načinu prehranjevanja, o boleznih, ki nastanejo zaradi nepravilne prehrane, 
- pogovori z zdravniškim osebjem na temo zdrava prehrana, 
- spodbujanje otrok k uživanju ekološko pridelane hrane (sadje, zelenjava), 
- ogled tržnice, obisk ekokmetije, 
- spodbujanje k pitju vode – pitniki na hodniku in v prizidku, 
- ločevanje odpadkov pri malici in kosilu, 
- hrana, ki ni bila zaužita pri malici, se ponudi na mizici v jedilnici in je na voljo vsem, ki so še lačni,  
- sistematično sledenje ključnemu cilju tega leta: zmanjševanje odpadkov pri prehrani in odnos do 

hrane v okviru razrednih ur, projektov, razgovorov in konkretnih akcij. 
 
Prostor in čas, določen za šolsko prehrano 
Po drugi uri imajo učenci zadnje triade 15 min za malico v jedilnici, nato pa 15 min rekreativnega odmora. 
Učenci 4., 5. in 6.  razreda imajo najprej rekreativni odmor in nato malico v jedilnici.  
 
Kosilo je učencem v jedilnici na voljo po predvidenem urniku. Razdeljevanje kosil se prične po pouku od 
11.45 dalje in je na voljo najkasneje do 13.45.  
Popoldanska malice se ob 14.15 deli v jedilnici ali v učilnicah. Popoldanske malice za učence, ki predčasno 
zapustijo šolo, starši ne morejo dvigniti pred 14. uro. 
 
Malico učenci pojedo v jedilnici po razporedu ob nadzoru učiteljev. Kuharsko osebje pripravi malico, reditelji 
jo odnesejo na mizo in jo razdelijo. Ko učenci pojedo, pospravijo za seboj, reditelj pa pospravi skupno mizo 
ter loči preostalo odpadno hrano ter odpadke. 
Kosilo kuharsko osebje razdeli samopostrežno. 
Popoldansko malico kuharsko osebje pripravi, dežurni učenec jo odnese v jedilnico ali v razred. 
 
Pri kosilu sta po razporedu vsaj dva dežurna učenca, ki pomagata pri pospravljanju posode in pribora. 
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16  PROMETNA VARNOST 
 
Prometna varnost je pogosta tema naših sestankov s starši. Vsi se zavedamo, da semafor na prehodu za 
pešce ni dovolj učinkovit, saj so vozniki pogosto nedisciplinirani. Delno nam je sedaj v pomoč postavitev 
hitrostnih ovir na Cesti v Mestni log, zvišano križišče in postavljeni količki, ki preprečujejo vožnjo po pločniku.   
 
Lansko leto je bila ravnateljica skupaj s starši zelo aktivna s pobudo za ureditev signalizacije in prehodov za 
pešce na Gerbičevi cesti in aktivnosti na tem področju bodo potekale tudi v tem šolskem letu. S tega konca 
našega šolskega okoliša prihaja veliko učencev, prehodi za pešce pa so zelo slabo označeni, promet pa je 
dokaj gost in hiter. Ponovno bi lahko poskušali doseči, da se uredi varen in dobro označen prehod čez cesto, 
na katerega bomo lahko usmerili učence. Na tleh so sedaj oznake za prehod za pešce in otroci na cesti. Poleg 
tega pa bi radi, da bi se omejila hitrost na tem delu ceste – z omejitvijo, ležečimi ovirami ali semaforizacijo. 
Žal je nedisciplina voznikov tako velika, da so naši otroci klub najvišji stopnji varnostne ureditve pogosto 
ogroženi (vozniki enostavno prevozijo rdečo luč). Naša šola leži sredi urbanega naselja ob zelo prometni 
cesti, kjer je promet gost in hiter.  
Naši učenci prihajajo v šolo tudi z najbolj oddaljenih meja našega okoliša in se pogosto znajdejo tudi na 
najbolj kritičnih prometnih točkah. Zato moramo veliko pozornosti posvečati prometni varnosti. Moramo pa 
vedeti, da je nujno, da otroke vzgajamo v pazljivosti pri prečkanju ceste. 
 
 
ŠE VEDNO KRITIČNE TOČKE POTI V ŠOLO: 
 

 Križišče Mokrške in Ceste v Murgle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Gerbičeva cesta. 
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17  ŠOLSKI OKOLIŠ  
 
ZEMLJEVID VARNE POTI  OŠ KOLEZIJA IN OZNAKA NEVARNIH MEST 
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18  OPOMBE 
 
Sestavni del LDN so: 
učni načrti za vsa predmetna področja, 
načrt dela šolske pedagoginje in knjižničarke, 
načrti interesnih dejavnosti, 
načrti dela z oddelčnimi skupnostmi, 
načrti aktivov, 
načrt varnih poti, 
načrt stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev, 
vsi urniki (pouk, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk, individualna pomoč učencem, dežurstva), 
šolski okoliš, 
vzgojni načrt. 
 
Vsi načrti so na vpogled pri ravnateljici. 
 
 
Letni delovni plan šole je s pomočjo materialov, ki so jih pripravili strokovni delavci, napisala ravnateljica 
Nina Triller. 
 
 
 
 
V Ljubljani, 23. 9. 2019                                        Ravnateljica: 
                                                       Nina Triller 
 
 
 
LDN je bil obravnavan: 
 

 na seji učiteljskega zbora 24. 9. 2019 
 

 na seji sveta staršev 25. 9. 2019 
 
LDN je bil potrjen na seji sveta šole 26. 9. 2019 
 
                                                                                   Predsednica sveta šole: 
 
                                                                                   Valerija Lebar Meze 
 

 

 

 


