
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO SMO IN KJE SMO  

OŠ Kolezija od 3. 8. 2020 dalje deluje na dveh lokacijah in sicer Cesta v Mestni log 46 v 

Ljubljani ter Splitska 13 v Ljubljani in nima nobenih podružnic. S pripojitvijo OŠ Bičevje k OŠ 

Kolezija se je povečal tudi šolski okoliš OŠ Kolezija, ki zdaj leži v dveh četrtnih skupnostih 

Mestne občine Ljubljana, v četrtni skupnosti Trnovo in četrtni skupnosti Vič. Obe stavbi OŠ 

Kolezija sta med seboj oddaljeni približno 1 km, ležita pa nekako na sredini našega velikega 

šolskega okoliša, ki meji z Riharjevo cesto na OŠ Trnovo, s Tržaško cesto na OŠ Vič, sega na 

zahodu do Ceste v Gorice, od OŠ Livada pa jo ločita potok Mali graben in mestna vpadnica.  

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 

šolsko igrišče. Šola učence vzgaja po vzgojnem načrtu. Objavljen je na spletni strani šole. 

Šolo vodi ravnateljica Nina Triller ob pomoči dveh pomočnic ravnateljice Katje Briški in 

Mateje Miklavčič. 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 oddelkov. Na 

pobudo ravnateljice se 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 41 

oddelkov, trenutno je vpisanih 1009 učencev. Za učence od 1. do 5. razreda imamo 

organizirano podaljšano bivanje, kjer program poteka do 15.25, dežurstvo za učence 1. 

triade pa do 17.05. Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 na lokaciji Splitska in od 6.30 na 

lokaciji Cesta v Mestni log. 

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji; prvo se konča 31. januarja, drugo traja 

do zadnjega šolskega dne. Zadnji dan pouka za devetošolce bo 15. junija, za ostale pa 24. 

junija 2021. 

KAJ BOMO DELALI PRI POUKU 
Na lokaciji Cesta v Mestni log šolskega zvonca nimamo že vrsto let, od tega šolskega leta pa 
ga ni več tudi na lokaciji Splitska. Sicer poteka pouk po naslednji urni razporeditvi: 

 
 

URA OD DO 

predura 7.30 8.15 

1 .ura 8.20 9.05 

2. ura 9.25 10.10 

3. ura 10.30 11.15 

4. ura 11.20 12.05 

5. ura 12.10 12.55 

6. ura 13.00 13.45 

7. ura 14.05 14.50 

8. ura 14.55 15.40 
 

Po prvi in po drugi uri pouka sta dvajsetminutna odmora, ki sta namenjena malici in 
rekreaciji. Po 6. uri je odmor za kosilo za tiste učence, ki imajo več kot 6 ur. Ostali učenci 
kosijo po razporedu, ki upošteva število ur pouka in zasedenost jedilnice. 

OBLIKA POUKA 

V tem letu bomo izvajali naslednje oblike dela v manjših učnih skupinah: 

 

Opravili smo tudi izbor za izbirne predmete. Učenci druge triade lahko izberejo en 
neobvezni izbirni predmet. Učenci zadnje triade morajo imeti tedensko dve uri izbirnih 
predmetov. Tako so lahko izbrali enega ali dva izbirna predmeta, tuji jeziki se namreč izvajajo 
dve uri tedensko, ostali eno uro. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim 
programom, lahko vložijo vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov. 

V osmem in devetem razredu učenci ponovno izbirajo izbirne predmete – z nekaterimi 
nadaljujejo, druge lahko izberejo na novo. Veljajo enaki pogoji kot v sedmem razredu. 

V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje izbirne predmete: 

 
Lokacija cesta v Mestni log 

4., 5. In 6. Raz. 7. Razred 8. Razred 9. Razred 

NEMŠČINA NEMŠČINA 1 NEMŠČINA 2 NEMŠČINA 3 

FRANCOŠČINA FRANCOŠČINA 1 FRANCOŠČINA 2  

RAČUNALNIŠTVO ŠPANŠČINA 1 ŠPANŠČINA 2 ŠPANŠČINA 3 

ŠPORT UREJANJE 
BESEDIL 

MULTIMEDIJA RAČ. OMREŽJA 

 ŠPORT ZA ZDRAVJE ŠPORT ZA 
SPROSTITEV 

IZBRANI ŠPORT 

 SODOBNA 
PRIPRAVA HRANE 

SODOBNA 
PRIPRAVA HRANE 

 

  POSKUSI V KEMIJI POSKUSI V KEMIJI 

 LIKOVNO 
SNOVANJE 

LIKOVNO  
SNOVANJE 

LIKOVNO 
SNOVANJE 

 ZVEZDE IN VESOLJE ZVEZDE IN VESOLJE  

 
Lokacija Splitska 
 

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

NEMŠČINA NEMŠČINA 1 NEMŠČINA 2 NEMŠČINA 3 

RAČUNALNIŠTVO OBDELAVA GRADIV 
- les 

OBDELAVA GRADIV 
– umetne snovi 

OBDELAVA 
GRADIV - kovine 

ŠPORT GLEDALIŠKI KLUB GLEDALIŠKI KLUB GLEDALIŠKI KLUB 

TEHNIKA UREJANJE 
BESEDIL 

MULTIMEDIJA RAČ. OMREŽJA 

 ŠPORT ZA 
SPROSTITEV 

IZBRANI ŠPORT - 
odbojka 

ŠPORT ZA 
ZDRAVJE 

 SODOBNA 
PRIPRAVA HRANE 

SODOBNA 
PRIPRAVA HRANE 

SODOBNA 
PRIPRAVA HRANE 

 LIKOVNO 
SNOVANJE 

LIKOVNO  
SNOVANJE 

LIKOVNO 
SNOVANJE 

  ORGANIZMI V 
NARAVI IN 

UMETNEM OKOLJU 

ORGANIZMI V 
NARAVI IN 

UMETNEM OKOLJU 

  FILMSKA VZGOJA FILMSKA VZGOJA 

 

Vsi učenci šestega razreda bodo opravljali nacionalne preizkuse znanja iz slovenščine, 
matematike in angleščine, devetošolci pa iz slovenščine, matematike in športa. Kriteriji za 
vpis v srednje šole ostajajo zaenkrat enaki kot lani. Merilo za izbiro v primeru omejitve bo 
seštevek ocen vseh obveznih predmetov v sedmem, osmem in devetem razredu (max. 175 
točk). Če bo po prvem krogu na posamezni šoli več kandidatov z istim številom točk, se bo 
izbira opravila na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih iz slovenščine in 
matematike (v soglasju z učenci in njihovimi starši). Če izbor še vedno ne bo mogoč, bodo 
veljala dodatna merila, ki jih določi posamezna šola. Več o tem si lahko preberete na 
spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

POLEG POUKA 
Poleg poletne šole v naravi za 5. razred in zimske za 6. razred, ki sodita v obvezni program 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, bomo tudi letos izvedli vrsto dejavnosti zunaj šole. 
Nekatere dejavnosti se bodo odvijale v obliki enodnevnih dejavnosti: naravoslovni, tehniški, 
kulturni in  športni dnevi, v nekaterih razredih pa bodo posamezne dejavnosti združili v 

večdnevne tabore.  

 lokacija Cesta v Mestni log lokacija Splitska 

2.r. CŠOD Čebelica 
2.b, c 14. 9 20 – 16. 9. 20 
2.a 16. 9. 20 – 18. 9. 20 

 

3.r. Osilnica, 14. 9. 20 – 18. 9. 20 CŠOD Lipa,  
2. 11. 20 – 6. 11. 20 

4.r.  CŠOD Lipa 
4.a, c, 1. 9. 20 – 4. 9. 20 
4.b, 7. 9. 20 – 10. 9. 20 

CŠOD, pomlad 2021 

5.r. Fiesa, 7. 9. 20 – 11. 9. 20 Fiesa,  
28. 9. 20 – 2. 10. 20 

6.r. Mariborsko Pohorje Mariborsko Pohorje 

7.r. CŠOD Kavka, 
24. 5. 21 – 26. 5. 21 
26. 5. 21 – 28. 5. 21 

CŠOD Trilobit, 
12. 10. 20 – 16. 10. 20 

8.r. Zgornje Gorje, maj Fiesa, 
5. 10. 20 – 9. 10. 20 

9.r. Zgornje Gorje,  
21. 10. 20 – 23. 10. 20 

 

Šport za 
zdravje 

CŠOD Burja,  
11. 9. 20 – 13. 9. 20 

 

Šport za 
sprostitev 

CŠOD Soča,  
16. 10. 20 – 18. 10. 20 

 

 

PO POUKU 
Kot vsako leto bomo tudi v tem šolskem letu ponudili vrsto interesnih dejavnosti s 
področja športa, plesa, šaha, učenja tujih jezikov, ustvarjalnih delavnic, gledališča, 
računalništva, logike in drugih. Mnoge dejavnosti bodo izvajali naši učitelji, nekatere pa 
zunanji izvajalci. Urniki interesnih dejavnosti bodo objavljeni do konca  septembra, izvajati 
pa se bodo začele v oktobru. 

KDAJ SE BO KAJ DOGAJALO   *CML – Cesta v Mestni log 
SEPTEMBER 
1. - začetek pouka prvi šolski dan 
1.- rod. sest. 1. r 
2. - rod. sest. 2. a, b, c, d, e 
3. - rod. sest. 3. b, 4. b, 5. a, b, 8. a, 6. d, e 
1. - 4. - tabor 4. a, 4. c 
7. - 11. – 5. a, b – šola v naravi, rod. sest. 7. d, e 
8. - rod. sest. 8. b, 8. c, 3. c, d 
9. - rod. sest. 6. a, b, c, 8. d, e 
10. - rod. sest. 3. a, 4. c, 5. c, d 
12. - rod. sest. 1. r 
7. - 10. - tabor 4. b 
11. - 13. - tabor ŠZZ 
15. - 4. d, e 
16. - rod. sest. 9. r 
17. - rod. sest. 7. a, b, c, 4. a 
19. - rod. sest. 8. a, b, c. in 9. a, b 
14. - 16. - tabor 2. b., 2. c 
16. - 18. - tabor 2. a 
14. - 18. - tabor 3. a, 3. b 
23. - zdravniški pregled 3. a 
23., 28. - razredno fotografiranje  
24. - zdravniški pregled 3. b 
28. - 1. sestanek sveta staršev  
28. - 2. 10 – 5. c, d – šola v naravi 

OKTOBER 
1. - popoldanske GU RS CML 
1. - popoldanske GU RS + PS Splitska 
5. - 9. – tabor 8. d, e 
12. - 16. - tabor 7. d, e 
13. in 14. - zbiralna akcija starega papirja 
16. - 18. - športni tabor ŠSP 
22. - popoldanske GU PS CML 
21. - 23. - tabor 9. a, b - Zgornje Gorje 
26. 10. - 30. 10. - jesenske počitnice 
31. - dan reformacije 
 

NOVEMBER 
1. - dan spomina na mrtve 
2. - 6. - tabor 3. c, d 
5. - popoldanske GU RS CML 
5. - popoldanske GU RS + PS Splitska 
26. - govorilne ure PS CML 

DECEMBER 
3. - popoldanske GU RS CML, rod. sest. 3. a, b 
3. - popoldanske GU RS + PS Splitska 
17. - popoldanske GU PS CML 
24. - proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti, ki ji sledi novoletno praznovanje 
25. 12. - 2. 1. - novoletne počitnice 

JANUAR 
7. - popoldanske GU RS CML 
7. - popoldanske GU RS + PS Splitska 
21. - 2. rod. sest. 2.a, b, c 
28. - 2. rod. sest. 8. a, b, c, 9. a, popoldanske 
GU PS CML 

FEBRUAR 
2. - 2. rod. sest. 7. a, b, c, 3. c, d 
3. - 2. rod. sest. 8. d, e 
4. - 2. rod. sest. 5. a, b, 1. r, govorilne ure RS 
7. - proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom 
8. - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 
9. - 2. rod. sest. 4. d, e 
10. - 2. rod. sest. 6. d, e 
11. - 2. rod. sest. 2. d, e, 9. d, e 
12. in 13. - informativna dneva za vpis v 
srednjo šolo 
16. - pustni torek, 2. rod. sest. 7. d, e 
18. - 2. rod. sest. 5. c, d 
22. - 26. - zimske počitnice 

MAREC 
4. - popoldanske GU RS CML 
4. - popoldanske GU RS + PS Splitska 
25. - popoldanske GU PS CML 
 

APRIL 
1. - popoldanske GU RS CML, rod. sest. 3. a, b 
1. - popoldanske GU RS + PS Splitska 
5. - velikonočni ponedeljek 
22. - popoldanske GU PS CML 
20. - 3. rod. sest. 7. a, b, c. 
21. - 3. rod. sest. 9. a 
22. - 3. rod. sest. 8. a, b, c, 9. c., d 
27. - dan upora proti okupatorju 
26. 4. - 30. 4. - prvomajske počitnice 

MAJ 
6. 5. - 3. rod. sest. 2. a, b, c, 1. r 
4. - NPZ SLO 6. in 9. r. 
5. - 3. rod. sest. 6. d, e 
6. - NPZ MAT 6. in 9. r. 
6. - popoldanske GU RS 
6. - popoldanske GU RS + PS Splitska 
10. - NPZ ANG 6. razred in ŠPO 9. r., 3. rod. sest. 
7. d, e 
11. - 3. rod. sest. 3. c, d 
12. - 3. rod. sest. 8. d, e 
13. - 3. rod. sest. 5.a, b, 4. d, e 
18. - 3. rod. sest 5. c, d 
27. - popoldanske GU PS 

JUNIJ 
8., 9. - valeta 
8. - 3. rod. sest. 2. d, e 
9., 10. - enodnevni program v CŠOD Barje za 4. 
a, b, c 
25. - dan državnosti 
26. 6. - 31. 8.- poletne počitnice 

 

  LOKACIJA  

CESTA V MESTNI LOG 

LOKACIJA  

SPLITSKA 

4.r. TJA  1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

5.r. TJA  1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

6.r. TJA 1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

 MAT  1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

7.r. TJA 1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

 MAT  1 ura na teden v manjših 
učnih skupinah 

8.r. SLJ manjše učne skupine manjše učne skupine 

 TJA manjše učne skupine manjše učne skupine 

 MAT manjše učne skupine manjše učne skupine 

9.r. SLJ manjše učne skupine manjše učne skupine 

 TJA manjše učne skupine manjše učne skupine 

 MAT manjše učne skupine manjše učne skupine 

  številka 1, 2020/2021  

Dragi mali in veliki Kolezijci,  

pravkar so se zaključile dolge, sproščujoče, težko prislužene poletne počitnice. 
Verjamem, da so bile zasanjane, polne čarobnih trenutkov, nepozabnih doživetij in 
lepih spominov, ki nas bodo greli še dolgo potem, ko se bodo počitnice že končale. 
S septembrom pa je zopet napočil čas, da se vkrcamo na ladjo učenosti in se z njo 
zapeljemo na dolgo potovanje, z jasno zastavljenimi cilji in pričakovanji, novim 
dogodivščinam naproti.  
Letos bo naše potovanje še posebno zanimivo, saj ima naša posadka od avgusta dalje 
veliko novih članov. Prepričana sem, da bo naša ladja s tako imenitno in izkušeno 
posadko samozavestno rezala valove in plula proti svojemu cilju. 
Na tej razburljivi poti se bomo vsi veliko učili in prepričana sem, da se bomo tudi veliko 
naučili. Ne bomo se ubadali le z matematiko, slovenščino in drugimi predmeti, temveč 
se bomo učili še vsega tistega, kar nam bo sproti prinašalo življenje. Učili se bomo 
pomembnih lekcij potrpežljivosti, sodelovanja, spoštovanja, bodrenja, izrekanja 
priznanja in pohval, vztrajnosti, odgovornosti ter skrbi za sočloveka in prepričana sem, 
da bomo pri tem zelo uspešni.  
Leto 2020 je močno zaznamovano s prisotnostjo virusa, ki nam je močno spremenil 
domačo in šolsko dnevno rutino. Marca smo se znašli v situaciji, ki je bila za vse nas 
nepredstavljiva, saj smo morali kar naenkrat zapreti šolska vrata in ostati doma. Če bo 
zaradi zdravja kaj podobnega potrebno storiti tudi letos, bo morala naša posadka ladjo 
zapustiti in se vkrcati na raketo učenosti in z njo nadaljevati pot po brezmejnem 
prostoru medmrežja. S pomočjo vaših učiteljev in staršev bomo v takšnem primeru 
podobno kot lansko leto hitro poskrbeli, da bo šola vstopila v vaše domove na način, 
kot si ga nikoli prej nihče od nas ni predstavljal. Preko interneta. Še enkrat vam moram 
povedati, kako zelo sem ponosna na vas, saj ste se na novo obliko pouka zelo hitro 
navadili in vse nas navdušili s svojo prizadevnostjo, vztrajnostjo, odgovornostjo in 
veliko mero poguma, s katero ste se lotevali novih izzivov.            
Želim si, da bi se na tej zanimivi in razburljivi poti med nami stkale drobne srebrne niti, 
ki nas bodo na magičen način povezovale in nam omogočile, da bomo med seboj 
dobro povezani in si bomo pomagali, ko bomo to najbolj potrebovali.    
 
Želim vam uspešno, nasmejano in družabno šolsko leto. 

 
Vaša ravnateljica, Nina Triller 

 



KDO JE KDO NA OŠ KOLEZIJA 
1. UČITELJI NAŠE ŠOLE 
Lokacija Cesta v Mestni log 

 UČILNICA RAZREDNIK UČITELJ V OPB 

2. a P1 Nelly Tiran Bernarda Baškovč 

2. b P5 Tjaša Taufer Barbara Smolnikar 

2. c P2 Tina Pleško Urška Curk 

3. a P4 Kristina Šolmajer 
Stropnik  

Eva Krevl 

3. b P3 Anja Tegelj Nada Vadnjal 

4. a 3 Valerija Lebar Meze Branka Jovanovič 
Viktor Ekart 4. b 1 Natalija Ružič 

4. c 2 Barbara Požarnik Vavken 

5. a 4 Kristina Rupret Eva Gorišek 
Jerneja Košti Laznik/Nadja 
Urbanc 

5. b 6 Suzana Boj 

 
 UČILNICA RAZREDNIK, 

SORAZREDNIK 
DOPOLDANSKE GU 

6. a 
16 Ivan Cepanec  

Dijana Alagić/Maja 
Rebernik Nerat  

PON 10.30 – 11.00 
SRE 11.20 – 11.50 

6. b 
5 Tanja Dolinar  

Ana Petrun  
ČET 10.30 – 11.00 
TOR 8.20 – 8.50 

6. c 
18 Katja Šinkovec 

Eva Tekavčič 
PON 9.30 – 10.00 
po dogovoru 

7. a 
22 Eva Gorišek  

Živa Šoba  
TOR 11.20 – 11.50 
po dogovoru 

7. b 
11 Nikolaj Koželj  

Jerneja Košti Laznik/ 
Nadja Urbanc 

ČET 10.30 – 11.00 
TOR 10.30 – 11.00 

7. c 
12 Maja Kodela  

Anja Mlinar 
TOR 11.20 – 11.50 
PON 11.20 – 11.50 

8. a 
13 Petra Rankel  

Stanka Kastelic  
SRE 11.20 – 11.50 
TOR 9.30 – 10.00 

8. b 
14 Tina Hafner  

Sonja Lajovic 
ČET 10.30 – 11.00 
PON 10.00 – 10.30 

8. c 
15 Petra Kobe Tomič  

Liljana Šeruga 
TOR 10.30 – 11.00 
PET 9.30 – 10.00 

9. a 
17 Metoda Kern  

Breda Jereb  
TOR 9.30 – 10.00 
TOR 10.30 – 11.00 

9. b 
9 Dejan Pivk  

Tatjana Ponikvar Lazič 
SRE 11.20 – 11.50 
ČET 11.30 – 12.00 

 
DRUGI UČITELJI DOPOLDANSKE GU 

Tanja Rozman/Terezija Oblak TOR 10.30 – 11.00 

Jana Plut  

Manca Cerar PET 9.30 – 10.00 

Diana Drljača TOR 12.15 – 12.45 

Anamarija Zorč PON 10.45 – 11.15 

 

Lokacija Splitska 
 
 UČILNICA RAZREDNIK, 2. strokovni 

delavec 
UČITELJ V OPB 

1. a P5 Liljana Petrič 
Jolanda Klinc 

Katja Vindiš 

1. b P4 Mojca Zidanič 
Eva Dobovičnik 

Simona Škulj Bogataj 

1. c P10 Saša Štilec 
Ingrid Sojer 

Polonca Gomišček 

1. d P9 Irena Lombar 
Mateja Menart 

Dragica Prevc 

2. d P8 Barbara Majcen Branka Mladenović 

2. e P7 Maruša Zabukovec Vera Brus 

3. c P6 Renata Guna Vlasta Lipovec, Vesna Žnidar 

3. d I43 Polonca Slobodnik Viljem Hlad 

4. d I42 Milena Zrimšek Košorog Marjeta Colarič 

4. e I38 Andrea German Nika Pipan/Nataša Trdan 
Zager, Vesna Žnidar 

5. c I37 Tatjana Rade 
Špela Peklaj, Nika Rajovec 

5. d I39 Nika Rajovec 

 

 

 

 

 UČILNICA RAZREDNIK, 
SORAZREDNIK 

DOPOLDANSKE GU 

6. d 
I34 Nataša Uršič  

Olga Omejc 
PON 9.40 – 10.10 
SRE 9.40 – 10.10 

6. e 
II62 Klemen Kerstein  

Tina Svetičič 
PET 11.35 – 12.05 
SRE 9.40 – 10.10 

7. d 
P22 Aleš Ravnjak  

Mateja Benedik 
SRE 10.30 – 11.00 
PON 9.40 – 10.10 

7. e 
II61 Nataša Bavec  

Nika Pipan 
TOR 11.35 – 12.05 
PON 11.35 – 12.05 

8. d 
II63 Barbara Klun Rombo  

Elena Marijana Stanko 
ČET 9.40 – 10.10 
PON 8.45 – 9.05 

8. e 
I40 Bernarda Avsenik  

Helena Angelski 
PON 10.45 – 11.15 
PET 10.45 – 11.15 

9. c 
II57 Vlasta Lipovec 

Marta Praprotnik  
ČET 11.35 – 12.05 
TOR 9.40 – 10.10 

9. d 
II71 Jože Časar  

Angela Plevnik 
TOR 8.35 – 9.05 
TOR 8.35 – 9.05 

 
DRUGI UČITELJI DOPOLDANSKE GU 

Teja Demič  PON 8.35 – 9.05 

Suzana Kranjec SRE 10.30 – 11.00 

Mojca Marinč  SRE 10.45 – 11.15 

Vesna Žnidar PON 10.45 – 11.15 

2. DRUGI ZAPOSLENI NA ŠOLI 
 

Vodenje in svetovanje 
 Lokacija  

Cesta v Mestni log 
Lokacija  
Splitska 

RAVNATELJICA Nina Triller 

POMOČNICI 
RAVNATELJICE 

Katja Briški Mateja Miklavčič 

knjižničarki Lučka Križaj Šmitek Majda Samsa 

šolska svetovalna 
služba 

Mihaela Kovačič 
Eva Tekavčič 

 

Tina Svetičič 
Nina Klemen/Alenka 

Gnezda 
 

učiteljica DSP Ana Petrun Anja Filipič 

učiteljica DSP Živa Šoba Liljana Hribar 

učiteljica DSP Saša Suhadolnik Nagode Mojca Kersnik 

učiteljica DSP Eva Tekavčič Urška Sedevčič 

učiteljica DSP Damjana Mojškerc  

 
Administracija 

tajnici Jožica Marinko, Romana Predovič 

računovodkinja Mojca Lesjak 

knjigovodkinja Maja Novak 

 
Tehnična služba 

 
Lokacija Cesta v Mestni 
log 

Lokacija Splitska 

računalničarka Sonja Lajovic Teja Demič 

vodja šolske prehrane Katja Šinkovec Mateja Benedik 

kuharica, kuharji Gašper Kos, Andrej Stipič 
Nada Habinc, Marjan 
Kropar 

kuhinjske pomočnice 
in pomočnik 

Đulsima Ljutić 
Dragana Šakanović, Žiga 
Blažič 

hišniki Primož Petrič, Andrej Stipič Franci Brčan 

čistilke 

Jasnica Begić, Senijada, 
Kuborić, Jelka Mesić, 
Lazarka Pančič, Radojka 
Radić, Zumreta Redžić, 
Semira Šarić 

Jelena Ćorkovič, Senada 
Čaušević, Erika Debevec, 
Snježana Jokić, Belkisa 
Lakić, Alma Nasufović, 
Raza Rodaljević, Suvada 
Smlatić 

KDAJ LAHKO KOGA NAJDEMO 

Redne mesečne govorilne ure bodo na lokaciji Cesta v Mestni log za razredno stopnjo 
praviloma vsak prvi četrtek v mesecu, za predmetno pa praviloma vsak zadnji četrtek v 
mesecu, za lokacijo Splitska pa praviloma vsak prvi četrtek v mesecu (za razredno in 
predmetno stopnjo) po razporedu v šolskem koledarju. V šolskem letu so predvideni trije 
roditeljski sestanki. V mesecu, ko so roditeljski sestanki, ni popoldanskih govorilnih ur. 

Prosimo, da se na govorilne ure napoveste po telefonu ali elektronski pošti. 

ŠE NEKAJ O ŠOLSKI PREHRANI 
 

Šolsko prehrano urejajo Pravila šolske prehrane. Subvencija za prehrano se določa na  
podlagi  odločbe o otroškem dodatku. Staršem ni treba vlagati posebne vloge, saj te 
podatke namreč dobimo v centralni evidenci. 

Otroci lahko v šoli naročijo dopoldansko malico in kosilo, učenci, ki so v OPB, pa še 
popoldansko malico. Ob prijavi na prehrano starši in šola podpišejo pogodbo o prehrani, ki 
ureja ponudbo, izvajanje, naročanje, odjavo in plačevanje šolske prehrane. Otroke pri kosilu 
navajamo na red in primerno vedenje oz. kulturno prehranjevanje. V primeru zdravstvenih 
težav ob predložitvi zdravniškega potrdila organiziramo tudi dietno prehrano. 

Septembra 2020 bo cena dopoldanske malice 0,80 €, cena kosila 2,85 €, cena popoldanske 
malice pa 0,88 €. 

PRIJAVE - ODJAVE 

Starši lahko prijavijo ali, v primeru odsotnosti otrok, odjavijo posamezni obrok s pisnim 
obvestilom, osebno po telefonu ali na elektronski naslov. Za prekinitev oz. odpoved šolske 
prehrane starši napišejo pisno odjavo. 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Če je otrok 
odsoten in ga starši niso odjavili, morajo plačati polno ceno. Enako velja tudi v primeru, da 
imajo regresirano prehrano. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če ga starši oz. 
skrbniki odjavijo vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure: 

Na lokaciji Cesta v Mestni log 46 

 po e-pošti: prehrana.kolezija@guest.arnes.si 
 na tel.: 01 283 24 14 (Maja Novak) 

 

Na lokaciji Splitska ulica 13 

 po e-pošti: prehrana.kolezija-splitska@guest.arnes.si 

 na tel: 01/ 283 30 13 (Romana Predovič) 
 

Za prvi dan odsotnosti odjava ni mogoča, obrok se zaračuna. Posamezni obrok za učenca, 
ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter 
srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. 

Učencu bo ob vrnitvi zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred 
začetkom pouka javili, da bo prisoten pri pouku. 

PLAČEVANJE 

Plačuje se po položnici do navedenega roka plačila za pretekli mesec. Na položnicah za 
prehrano bomo mesečno obračunavali tudi ostale stroške (športni dnevi, obiski predstav 
ipd.). 

Izpis položnice lahko prejemate po elektronski pošti, lahko si uredite tudi e-račun (na vaši 
banki) ali trajnik. Priporočamo plačilo prek trajnika, obrazce lahko dobite pri razrednikih, v 
tajništvu ali na šolski spletni strani. Lahko uveljavljate tudi račun na skupni položnici za vse 
otroke iz iste družine. 

Če obveznosti za prehrano ne bodo poravnane, bomo poslali opomin, nato pa zadevo 
predali v sodno izterjavo. 

ČE SE ZNAJDETE V STISKI IN NE GRE S PLAČILOM 

V tem primeru nujno pokličite svetovalno službo ali računovodstvo. Lahko se dogovorimo 
za odlog plačila, plačilo na več obrokov ali pa poiščemo možnosti za sofinanciranje – 
subvencije ali pomoč iz šolskega sklada. Najslabše za vse pa je, da se dolg veča in pride do 
sodne izterjave. 

PREVZEM POPOLDANSKE MALICE: Popoldanska malica je namenjena učencem, ki so 
vključeni v podaljšano bivanje. Če otroka pospremite iz šole pred popoldansko malico, jo 
lahko v primeru, da je le-ta kosovna, dvignete po 14. uri. Če je za malico namaz ali kuhana 
hrana (mlečni riž, zdrob ali hrenovka), ne bomo pripravljali nadomestkov. 

 

NAMIG ZA ZAGOTAVLJANJE DOBREGA POČUTJA 

Od 1. septembra 2009 velja na OŠ Kolezija vzgojni načrt, ki je nadomestil Pravilnik o pravicah 
in dolžnostih učencev. S hišnim redom in vzgojnim načrtom se učenci seznanijo že na prvih 
razrednih urah. Vzgojni načrt je nastal na osnovi Zakona o OŠ in je objavljen na šolski spletni 
strani, predstavlja pa za vse soudeležene v šolskem procesu varen in prijeten okvir za 
sobivanje.  

V osnovni šoli smo zaposleni ljudje, ki zaupamo v vzgojno izobraževalni proces in trdno 
verjamemo v moč sodelovalnega odnosa staršev, učencev in pedagoških delavcev. Zato se 
vedno znova in na ustvarjalne načine trudimo slediti v Zakonu o osnovni šoli zapisanim 
ciljem osnovnošolskega izobraževanja. Celostno in z roko v roki s starši želimo osnovnošolce 
podpreti in pospremiti vse do praga naslednje stopnje izobraževanja. Zato vas v primeru, 
da se kje zatakne, se pojavijo dvomi, naletite na ovire v otrokovem razvoju ali delovanju, 
morda celo na področju sodelovanja z nami, vabimo, da ste naši hitri in iskreni sogovorniki.  

Če se le da, naj bo učitelj prvi sogovornik, razrednik je »šolski skrbnik« svojih učencev. Če 
predlagane rešitve ne zadoščajo, je naslednji pravi sogovornik nekdo iz šolske svetovalne 
službe. Oseba, na katero se boste obrnili, vam bo prisluhnila in skupaj z vami razmišljala o 
možnostih za ustvarjanje optimalnega učnega okolja za vašega otroka pa tudi o prepoznavi 
potreb po pomoči, da bo otrok kljub zaznanim težavam lahko napredoval optimalno.  

VARNOST OTROK MORA BITI SKRB ODRASLIH 

Prometna varnost je pogosta tema naših sestankov s starši. Naši šolski stavbi sta umeščeni 
sredi urbanega naselja ob zelo prometnih cestah, 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. Pomembno je, da se zavedamo, da je nujno, da otroke vzgajamo v pazljivosti pri 
prečkanju ceste. Prometna pravila moramo upoštevati predvsem odrasli, saj je znano, da je 
zgled najboljši učitelj, dejanska zrelost otrok pa tudi še ne omogoča učinkovitega 
predvidevanja ravnanja soudeleženih v prometu. Zato naj velja, da odrasli kot pešci 
prečkajmo cesto vedno na označenih prehodih, počakajmo na zeleno luč na semaforju, na 
cesti brez pločnika hodimo ob levem robu ceste, če hodimo v skupini pa ob desnem robu. 
Ponoči poskrbimo za svetlobne odsevnike, še zlasti, če hodimo v skupini. Kot vozniki 
omejimo hitrost vožnje skozi naselja in pazimo na oznake, ki nas opozarjajo na bližino otrok. 
Ne izsiljujmo prednosti  in upoštevajmo tudi druge predpise. Morda se vam zdi naše 
opozarjanje odveč, a nič ne bo narobe, če boste tu in tam ponovno prelistali Zakon o pravilih 
cestnega prometa (velja od 1. aprila 2011) ter skupaj z otrokom pregledali še Pravilnik o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (velja od 5. januarja 2016). Včasih 
je dobro osvežiti spomin. 

 

ŠOLSKI SKLAD 

Solidarnostni sklad OŠ Kolezija je bil ustanovljen že leta 1997 na pobudo staršev. V šolskem 
letu 2009/10 smo v skladu z zakonodajo ustanovili šolski sklad in prenesli do takrat zbrana 
sredstva iz solidarnostnega v ta sklad. Upravni odbor šolskega sklada, sestavljen iz 
predstavnikov staršev in predstavnikov učiteljev, je sklenil,  da s pisnim soglasjem staršev, 
mesečno na položnici pripišemo ali 1€, 3€, 5€ ali 7€. Sredstva, ki so zbrana na ta način, so 
namenjena predvsem regresiranju šole v naravi, taborov, izletov, v posameznih primerih pa 
tudi izredni finančni pomoči tistim, ki so pomoči potrebni. Poleg tega je namen šolskega 
sklada, da se z zbranimi sredstvi financira nadstandardne storitve in opremo šole. 

Za vse, ki se boste odločili prispevati denar v sklad, navajamo številko računa, ki bo odprt 
vse leto: 01261 - 6030661885, sklicevanje na številko 9810. Vsem, ki ste doslej že prispevali 
v sklad in tistim, ki se boste za to še odločili, se iskreno zahvaljujemo. 

 

Večkrat se starši obrnete na nas tudi z željo, da bi vaše podjetje prispevalo finančna sredstva 

ali tehnične pripomočke in bi nam tako pomagali pri skrbi za čim boljšo opremljenost šole. 

Z veseljem sprejmemo vašo pomoč v obliki donacij in se vam zanje iskreno zahvaljujemo. Če 

nam želite pomagati na tak način, vas prosimo, da se obrnete na vodstvo šole, da bomo 

lahko sklenili pogodbo o donaciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ KOLEZIJA – SPLOŠNI PODATKI IN KONTAKTI 

Naslov: OŠ Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana  
 
Tajništvo: (01) 283 22 59; 031 894 998 
                   e-mail: jozica.marinko@guest.arnes.si; 
                   o-kolezija.lj@guest.arnes.si 

Ravnateljica: (01) 429 47 53; 

                        e-mail: nina.triller@guest.arnes.si 

Pomočnica ravnateljice; lokacija Cesta v Mestni log  

(01) 429 47 54 

e-mail: katja.briski@guest.arnes.si 

 

Pomočnica ravnateljice; lokacija Splitska 

(01) 283 30 57 

e-mail: mateja.miklavcic@oskolezija.si 

 

Računovodkinja: (01) 283 24 14 

                               e-mail: mojca.lesjak@guest.arnes.si  

Knjigovodkinja:   e-mail: maja.novak13@guest.arnes.si  

 

Svetovalna služba: 

lokacija Cesta v Mestni log: (01) 283 13 23 

                                                  e-mail: mihaela.kovacic@oskolezija.si 

lokacija Splitska:  

(01) 283 30 49 283  

   e-mail: tina.sveticic@guest.arnes.si,    

   (01) 283 29 11 

e-mail: nina.klemen@guest.arnes.si 

 

Spletna stran: www.oskolezija.si 
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