
 

KDAJ LAHKO KOGA NAJDEMO 
Enkrat mesečno so praviloma določene popoldanske govorilne ure, 
in sicer posebej za razredno in posebej za predmetno stopnjo. 
Govorilne ure bodo ob napovedanih terminih od 16. do 18. ure, 
roditeljski sestanki pa bodo tudi letos ob različnih dnevih in urah. 
Učitelje predmetne stopnje lahko vsak teden osebno ali po telefonu 
poiščete v času njihovih dopoldanskih govorilnih ur. 

 
ŠE NEKAJ O ŠOLSKI PREHRANI 
Prav je, da vas ob začetku šolskega leta seznanimo s pomembnejšimi 
informacijami v zvezi s šolsko prehrano. Cena dopoldanske malice  je 
določena in znaša 0,80 €. Šolsko prehrano urejajo Pravila šolske 
prehrane. Subvencija za  prehrano  se  določa  na  podlagi  odločbe o 
otroškem dodatku in staršem ni treba vlagati posebne vloge. 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 starši in šola podpišejo 
pogodbo o prehrani, ki ureja ponudbo, izvajanje, naročanje, odjavo in 
plačevanje šolske prehrane. Malico pripravljamo sami, kosila bomo še 
naprej vozili z OŠ Trnovo. Otroke pri kosilu navajamo na red in 
primerno vedenje. V primeru zdravstvenih težav ob predložitvi 
zdravniškega potrdila organiziramo tudi dietno prehrano. 
Septembra 2019 bo cena dopoldanske malice 0,80 €, cena kosila 2,65 
€, 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 šole ali tajništva. 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, tudi v primeru, da imajo regresirano 
prehrano. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi 
vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure: 
• po e-pošti: prehrana.kolezija@guest.arnes.si 
• na tel.: (01) 283-22-59 

 
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 obvestili tajništvo šole, 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 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 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 vzamete iz šole pred popoldansko 
malico, jo lahko v primeru, da je le-ta kosovna, dvignete po 
14. uri. Če je za malico namaz ali skuhana hrana (mlečni riž, zdrob ali 
hrenovka), ne bomo pripravljali nadomestkov. 

 
DA SE BOMO VSI BOLJE POČUTILI 
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. 

 
VARNOST OTROK MORA BITI SKRB 
ODRASLIH 
Prometna varnost je pogosta tema naših sestankov s starši. Vsi se 
zavedamo, da semafor na prehodu za pešce ni dovolj učinkovit, saj 
vozniki pogosto ne upoštevajo prometne ureditve. Uspeli smo, da so 
dvignili križišče in tako postavili hitrostno oviro na Cesti v Mestni log, 
dobili smo tudi količke, ki varujejo naše otroke na pločniku. Z ničimer 
pa ne moremo vplivati na mnoge nedisciplinirane voznike, ki pogosto 
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. 
Prometna pravila moramo upoštevati predvsem odrasli, saj je 
znano, da je zgled najboljši učitelj. 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 moramo imeti tudi pešci svetlobne 
odsevnike, še zlasti, če hodimo v skupini. Otroci do vključno 2. 
razreda morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumene rutice.  
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 moje 
opozarjanje odveč, a nič ne bo narobe, če boste tu in tam prelistali 
Zakon o pravilih cestnega prometa (velja od 1. aprila 2011) in 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. 

 
NEKAJ KORISTNIH POJASNIL ZA STARŠE IN 
UČENCE 
a) pri tajnici: 
• dobite prijazen nasmeh in splošne informacije o življenju in delu na šoli, 
• obvestilo, kje je ravnateljica, če jo potrebujete, 
• pojasnilo, kdaj je prost učitelj, s katerim se želite pogovoriti, 
• potrdilo o šolanju, 
• prvo pomoč pri manjših nezgodah, 
• prijavite in odjavite kosilo, 
• potrdite obrazec za mesečno vozovnico, 
• si pozabljivci sposodijo copate ali rezervne ključe za garderobno omarico, 
• telefonsko sporočite domov kaj nujnega … 

 
b) pri računovodkinji: 
• dobite položnice in informacije o plačilih prehrane, taborov, šole v 

naravi, učbeniškega sklada, 
• dobite informacije o plačevanju računov prek trajnika, kar vam priporočamo, 

saj s takim načinom plačevanja odložite z ramen veliko skrb, 
• pa seveda opomin, če pozabite poravnati svoj dolg. 

 
c) pri svetovalni delavki in specialnih pedagoginjah 
• se pogovorite in posvetujete, če ste v stiski in problema ne zmorete, 

ne znate rešiti sami, 
• dobite nasvet, če imate težave pri učenju tam, kjer večina vrstnikov 

napreduje z lahkoto ali potrebujete veliko (preveč) časa za usvajanje 
na videz preprostih znanj in opravljanje nalog, 

• se želite naučiti učinkovitejših metod učenja in boljše organizacije 
svojega dela, 

• ste pri pouku nemirni in motite druge, zaradi česar si nakopljete na 
glavo jezo učiteljev in nezadovoljstvo sošolcev, 

• vas kdo trpinči ali nadleguje, pa si nikomur ne upate povedati, 
• si želite družbo ali pomoč prostovoljca, prostovoljke, 
• se želite naučiti učinkoviteje komunicirati z vrstniki ali s svojimi bližnjimi, 
• želite nasvet o možnostih nadaljnjega šolanja in še marsikaj ... 

 
č) pri razredniku in sorazredniku 
• se sproti pogovorite in posvetujete o učnih in vzgojnih problemih, 
• sporočite odsotnost od pouka, 
• opravičite odsotnost otroka od pouka (osebno ali pisno) v petih 

dneh, 
• sproti rešujete morebitne spore z vrstniki in z učitelji, 
• sodelujete pri organizaciji razrednih aktivnosti. 

 
d) pri knjižničarki 
• si lahko vsak dan izposojate knjige od 7.30 do 14.00; izposojevalni 

rok je 14 dni, 
• si sposodite učbenike iz učbeniškega sklada, 
• posedite, napišete domačo nalogo, se pogovorite o knjigah in še o čem ... 

 
e) pri pomočnici ravnateljice: 
• dobite mnogo informacij o življenju in delu na šoli, 
• najdete pomoč, če se ne znajdete v urniku ali ne veste, kdo 

nadomešča manjkajočega učitelja, 
• urejate morebitne težave v zvezi z izbirnimi predmeti ali poukom v 

manjših učnih skupinah.. 
 
f) pri ravnateljici se oglasite: 
• če želite informacije iz prve roke o vsem, kar se na šoli dogaja, 
• če mislite, da vam bo lahko pomagala rešiti problem, potem ko ste 

ga neuspešno poskusili rešiti z učiteljem in razrednikom, 
• če imate sami dober predlog za izboljšanje organizacije dela na šoli, 
• če se želite vključiti v šolske aktivnosti, 
• če niste našli skupnega jezika z učiteljem ali razrednikom ... 

 
ŠOLSKI SKLAD 
Solidarnostni sklad je bil ustanovljen 1997. leta na pobudo staršev. V 
šolskem letu 2009/10 smo v skladu z zakonodajo ustanovili šolski sklad in 
prenesli sredstva iz solidarnostnega sklada v ta sklad. Upravni odbor šolskega 
sklada, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev in predstavnikov učiteljev, je 
sklenil, da izdamo staršem položnice brez zneska in povabimo starše, da po 
svojih močeh prispevajo v šolski sklad. 
Po zakonu je namen šolskega sklada, da se z zbranimi sredstvi financira 
nadstandardne storitve in opremo šole. V zadnjem času ugotavljamo, da tudi 
pri nas narašča potreba po regresiranju šole v naravi,  taborov,  izletov, v 
posameznih primerih pa tudi izredni finančni pomoči tistim, ki so pomoči 
potrebni, tako da se velik del sredstev preliva prav v te namene oz. se z njimi 
razbremenjuje plačila za nekatere dejavnosti. V preteklem letu smo kar veliko 
sredstev namenili nakupu šolskih potrebščin in sofinanciranju taborov in 
dejavnosti. Zato bomo vedno veseli, če boste sodelovali pri zbiranju teh 
sredstev. Upravni odbor šolskega sklada je sprejel predlog, da ob soglasju 
staršev pri vsaki položnici zaračunamo še 1 evro za šolski sklad. Starši, ki se 
s tem ne bodo strinjali, bodo iz plačila izvzeti. Obrazec za plačilo po 1€ bodo 
ponudili razredniki na roditeljskih sestankih, objavili pa ga bomo tudi na spletni 
strani. 
Za vse, ki se boste odločili darovati denar v sklad, navajam številko računa: 
01261 - 6030661885, sklicevanje na številko 9810. Račun bo odprt 
vse leto. 
Vsem, ki ste doslej prispevali v sklad, se iskreno zahvaljujemo. 

 
Večkrat se starši obrnete na nas 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. 

  številka 1, 2019/2020  

Šolsko leto vedno začenjamo z velikimi načrti in pričakovanji, da se 
bo vse, kar smo si zamislili, tudi uresničilo. To velja tako za naše 
najmlajše, ki letos šele prvič prestopajo šolski prag, kakor tudi za 
starejše učence, učitelje in starše. 
Prav je, da pri tem upoštevamo misel Walta Disneya, ki pravi:  
»Vse naše sanje se lahko uresničijo, če imamo pogum, da jim 
sledimo.« 
Prepričana sem, da nikomur od zgoraj naštetih poguma ne bo 
zmanjkalo, saj si bomo ves čas stali ob strani ter se medsebojno 
podpirali in opogumljali. A vendar se je pomembno zavedati 
dejstva, da ima pot skozi šolsko leto in življenje vzpone in padce 
ter da lahko na poti do uresničitve naših pričakovanj in izpolnitve 
načrtov doživljamo tudi razočaranja in neprijetne trenutke. Vse to 
je sestavni del poti do naših sanj.  
V teh napornih trenutkih bomo potrebovali veliko vztrajnosti, 
medsebojnega spoštovanja, pomoči in potrpežljivosti, da bomo 
svojo pot do uresničitve sanj lahko nadaljevali ter nazadnje prišli 
do zastavljenega cilja in svoje sanje resnično uresničili. 
Naporne trenutke lažje prestanemo v družbi prijateljev in v 
sproščujočem okolju. Prav zato sem zelo vesela, da je prvi šolski 
dan sovpadal tudi z otvoritvijo otroškega igrišča na strehi prizidka, 
ki smo ga med poletnimi počitnicami uspeli dokončati. Med 
visokimi gredami s čudovitimi zasaditvami bomo lahko v  
sproščujočem ambientu sanjarili in kovali nove načrte tudi med 
šolskim letom.   
Vsem želim lepo pot skozi šolsko leto z željo, da bi prav vsak od 
nas zastavljene načrte, pričakovanja in sanje dosegel v čim večji 
meri.    

Nina Triller, ravnateljica 

SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI 
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: (01) 429 47 54 
    e-mail: katja.briski@guest.arnes.si 
Računovodkinja: (01) 283 24 14 
    e-mail: mojca.lesjak@guest.arnes.si  
Svetovalna služba: (01) 283 13 23 
    e-mail: mihaela.kovacic1@guest.arnes.si 
Spletna stran: www.oskolezija.si 



KDO SMO IN KJE SMO 
   Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana. Šola leži na sredini našega 
šolskega okoliša in z Riharjevo cesto meji na OŠ Trnovo, z Vipavsko ulico in 
Gerbičevo cesto na OŠ Bičevje, obsega cele Murgle, od OŠ Livada 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 pomočnice ravnateljice Katje 
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 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 23 oddelkov, trenutno je vpisanih 566 učencev. Za učence od 
1. do 5. razreda imamo organizirano podaljšano bivanje, kjer program 
poteka do 15. ure, dežurstvo za učence 1. triade pa do 16.30. Jutranje 
varstvo je od 6.30 dalje. 
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 2020. 

 
KAJ BOMO DELALI PRI POUKU 
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 

Letos organiziramo neobvezne izbirne predmete za učence 4., 5. in 6. 
razreda, obvezne izbirne predmete pa za učence 7., 8. in 9. razreda. Izbirni 
predmeti so lahko samo prvo ali zadnjo uro, saj združujejo učence iz različnih 
razredov. Zato nekateri učenci začenjajo pouk uro kasneje. To velja tudi 
za učence, ki so pri tehniki in tehnologiji ter pri gospodinjstvu razdeljeni v 
skupine. 
Za kosilo je narejen poseben razpored, ki upošteva število ur pouka. Učenci, 
ki imajo šest ur, kosijo po pouku, učenci, ki imajo sedem ur, imajo po 5. uri 
20-minutni odmor in prednost pri kosilu. Učenci 4., 5. in 6. razreda imajo 
kosilo pred izbirnimi predmeti, razen če je izbirni predmet šport. 
Po 2. uri je polurni odmor, 15 minut je namenjenih malici in 15 minut 
rekreativnemu odmoru. 
Tudi letos v 1. razredu izvajamo neobvezni izbirni predmet angleščina, in 
sicer dve uri na teden. Predmet so izbrali starši vseh učencev 1. razreda. 
OBLIKA POUKA 
V tem letu bomo izvajali naslednje oblike dela v manjših učnih skupinah: 

 

6.r. ANGLEŠČINA 1 URA NA TEDEN V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
7.r. ANGLEŠČINA 1 URA NA TEDEN V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
8.r. SLOVENŠČINA MANJŠE UČNE SKUPINE 

 ANGLEŠČINA MANJŠE UČNE SKUPINE 
 MATEMATIKA MANJŠE UČNE SKUPINE 
9.r. SLOVENŠČINA MANJŠE UČNE SKUPINE 

 ANGLEŠČINA MANJŠE UČNE SKUPINE 
 MATEMATIKA MANJŠE UČNE SKUPINE 

 

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: 

 

4., 5. in 6. 
RAZ. 

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 

 likovno snovanje likovno snovanje likovno snovanje 

 zvezde in vesolje zvezde in vesolje  

Vsi učenci šestega razreda bodo opravljali nacionalne preizkuse znanja iz 
slovenščine, matematike in angleščine, devetošolci pa iz slovenščine, 
matematike ter 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. Tako za učence 2. razreda načrtujemo 3-dnevni tabor v CŠOD Čebelica, 
za učence 3. razreda 4-dnevni tabor v CŠOD Lipa, za učence 4. razreda pa 
4-dnevni tabor v CŠOD Cerkno. Sedmošolci bodo marca odšli na 3-dnevni 
tabor v CŠOD Kavka, osmošolci pa bodo imeli tečaj prve pomoči in osnov 
spolne vzgoje predvidoma v domu ZPM v Zg. Gorjah. Učenci izbirnega 
predmeta šport za zdravje (7. razred) bodo preživeli športni vikend v CŠOD 
Burja, učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev (8. razred), pa v CŠOD 
Soča. 
V tem letu zaključujemo 2-letni projekt Erasmus+, v okviru katerega bodo 
potekale aktivnosti na temo čustev pri učenju in tudi izmenjave med šolami 
iz tujine. 

 
PO POUKU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: arhiv biroja CURKARHITEKTURA 

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. Večina dejavnosti se bo 

 
Predstavitev večine interesnih dejavnosti zunanjih ponudnikov bo 12. 9. 
2019 od 16. do 18. ure. Urniki interesnih dejavnosti bodo objavljeni do 
konca  septembra, izvajati pa se bodo začele med 16. 9. in 1. 10. 2019. 
 

KDAJ SE BO KAJ 
DOGAJALO 
 SEPTEMBER: 21 dni 
2.-prvi šolski dan 
4.- roditeljski sestanek 5. r. 
5.- roditeljski sestanek 2. r. 
9. – roditeljski sestanek 6. r. 
9.-13.- šola v naravi 5. r. 
11. roditeljski sestanek 3. a in 3. b 

  12. - roditeljski sestanek 1. r.  
   12.– predstavitev zunanjih izvajalcev ID 

16.– roditeljski sestanek 7. r.  
17. - roditeljski sestanek 4. r. 
18. - roditeljski sestanek 3. c 
19.– roditeljski sestanek 8. in 9. r. 
23.– dan jezikov 

OKTOBER: 19 dni 
3.– govorilne ure RS  
3.– praznik četrt. skupnosti na OŠ Kolezija 
8. in 9. – zbiralna akcija starega papirja 
10. – zobozdravstvena sistematika 9. r. 
15. – zdravniški pregled 6. a 
22. – zdravniški pregled 6. b 
24.- govorilne ure PS 
26. – Ljubljanski maraton za učence PS 
28. 10. – 1. 11. – jesenske počitnice 

NOVEMBER: 20 dni 
1. – jesenske počitnice 
6. – zdravniški pregled 6. c 
7. – govorilne ure RS 
13. – zdravniški pregled 8. a 
15. – tradicionalni slovenski zajtrk 
20. – zdravniški pregled 8. b 
28. – govorilne ure PS, rod. sest. 3. r. 
28. – zobozdravstvena sistematika 5. r. 
29. 11.-1. 12. – vikend tabor 8. r (IP šport za 
sprostitev)  

DECEMBER: 17 dni 
3. – zdravniški pregled 3. a 
5. – govorilne ure RS 
10. – zdravniški pregled 3. b 

  11.– novoletni koncert 
16.–20. dopoldanske govorilne ure PS 
24. – proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti in novoletno praznovanje 
25. 12.-2. 1. – novoletne počitnice 

JANUAR: 20 dni 
1. in 2. – novoletne počitnice 
3. pouka prost dan 
6.–10. dopoldanske govorilne ure RS 
16. – zobozdravstvena sistematika 3. r. 
22. – roditeljski sestanek 4. r. 
23. – roditeljski sestanek 2. r. 
27. – 31. 1.- dopoldanske govorilne ure PS 
28. – redovalna konferenca RS 
30. – red. konferenca PS, rod. sest. 8. in 9. r. 
31. – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

KDO JE KDO NA OŠ 
KOLEZIJA 
1. UČITELJI NAŠE ŠOLE 

FEBRUAR: 15 dni 
3. – 14.  plavalni tečaj 3. r. 
3. – roditeljski sestanek 7. r. 
5. – roditeljski sestanek 5. r. 
6. – roditeljski sestanek 6. r. 
6. – dopoldanske govorilne ure RS 
7. – proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom 
14. in 15. – informativna dneva za vpis v SŠ  
17. 2.-21. 2. – zimske počitnice 
25. – pustni torek s pustnim rajanjem 
27. – govorilne ure PS 

MAREC: 22 dni 
2. - 6. zimska šola v naravi 6. r. 
4. – zdravniški pregled 1. a 
5. – govorilne ure RS, roditeljski sestanek 4. r. 
9. – 11. in 11. – 13. tabor 7. r. 

  10.– zdravniški pregled 1. b 
  11. – zdravniški pregled 1. c  

26. – govorilne ure PS 

APRIL: 17 dni 
2. – govorilne ure RS,  roditeljski sestanek 3. r. 
14. - 17. – tabor 3. r. in 4. r. 
16. – roditeljski sestanek 2. r. 
20.–24. dopoldanske govorilne ure PS 
20. – roditeljski sestanek 7. r. 
21. – roditeljski sestanek 6. r. 
21. in 22. – zbiralna akcija starega papirja 
23. – roditeljski sestanek 8. r. in 9. r. 

  24.– ekodan 
27. - 30. – prvomajske počitnice 

MAJ: 20 dni 
1. in 2. – praznik dela 
4. – 6. – tabor 2. r. 
5. – NPZ 9. r. in 6. r.- slovenščina 
7. – NPZ 9. r. in 6. r. – matematika 
7. – govorilne ure RS 
11. - NPZ 9. r.- šport in 6. r. – angleščina 
12. – začetek kolesarskih izpitov za 5. r 
14. – roditeljski sestanek 1. r. 
30. – govorilne ure PS 

JUNIJ: 18 dni / 9.r. 11 dni 
 1. – Gardaland za 9. r. 

   3. – zaključna prireditev  
   4. - roditeljski sestanek 5. r. 
   4. – program v CŠOD Barje za 4. r. 
   5. – 7. – vikend tabor za učence 7. r. (IP  
         šport za zdravje)   
   8. – 10. tabor 8. r. Zgornje Gorje 
   9. – valeta 
  11. – redovalna konferenca 9. r. 
  15. – spričevala 9. r. 
  18. - redovalna konferenca 1. - 8. r. 

23. – zaključni športni dan 
24. – spričevala 1. - 8. r., proslava ob dnevu 

državnosti 
25. 6. – 31. 8. – poletne počitnice  

 

 
DRUGI UČITELJI STROKA DOPOLD. GU 

Eva Gorišek  likovna umetnost SR 11.45 – 12.30 

Anja Mlinar nemščina, angleščina ČE 9.00 – 9.30 

Dijana Alagić  
(Maja Rebernik Nerat) 

angleščina PE 10.55 – 11.40 

Jana Plut matematika, tehnika ČE 8.50 – 9.20 

Katja Briški razredni pouk PO DOGOVORU 

2. DRUGI USLUŽBENCI 
Vodenje in svetovanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administracija 

 

FUNKCIJA IME IN PRIIMEK 
 tajnica Jožica Marinko 

računovodkinja Mojca Lesjak 

Tehnična služba 
 

DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK 
računalničarka Sonja Lajovic 
vodja šolske prehrane Katja Šinkovec 
kuharja Gašper Kos in Andrej Stipič 
kuhinjska pomočnica Đulsima Ljutić 
hišnika Primož Petrič in Andrej Stipič 

  čistilka Jasnica Begić 
čistilka Senijada Kuborić 
čistilka Jelka Mesić 
čistilka Lazarka Pančić 
čistilka Radojka Radić 
čistilka Zumreta Redžić 
čistilka Semira Šarić 

RAZRED 
PREDMETNA STOPNJA 

MAT. 
UČIL. DOP. GOV.URE 

6.a Terezija Oblak  
Jožica Primc Merzelj 

20 
ČE 10.05 – 10.35 
SR 10.10 – 10.40 

6.b 
Jerneja Košti Laznik (Nadja Urbanc) 
Stanka Kastelic 9 

TO 10.15  – 10.45 
TO 10.10 – 10.40 

6.c 
Katja Vindiš (Ana Geček)  
Breda Jereb 12 

PO 11.00 – 11.30 
ČE  9.00 – 9.30 

7.a 
Petra Rankel 
Marjeta Kišek ČITAL 

PE   8.50  – 9.20 
PO 11.05 – 11.35 

7.b Tina Hafner 
Sonja Lajovic 

14 
TO 9.00 – 9.30 
ČE 9.00 – 9.30 

7.c 
Petra Kobe Tomič 
Liljana Šeruga 15 

ČE 10.00  – 10.40 
PE 9.00 – 9.30 

8.a 
Metoda Kern 
Urška Ponikvar 17 

PE 10.15 – 10.45 
ČE 8.15 – 8.45 

8.b 
 Dejan Pivk 
 Tatjana Ponikvar Lazič 22 

TO 8.50 – 9.20 
ČE 9.00 – 9.30 

9.a 
Tanja Dolinar 
Ana Petrun 13 

SR 11.45 – 12.15 
PO 8.50 – 9.30 

9.b 
Ivan Cepanec 
Eva Tekavčič 11 

ČE 9.00 – 9.30 
PO DOGOVORU 

začela po 15. uri. 

 

FUNKCIJA IME IN PRIIMEK 
ravnateljica Nina Triller 

pomočnica ravnateljice Katja Briški 

svetovalna delavka Mihaela Kovačič 

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 Saša Nagode Suhadolnik 

učiteljica za dodatno strokovno pomoč Urška Ponikvar 

knjižničarka Lučka Križaj Šmitek 

 

razred razrednik, 2. strokovni delavec  učilnica učitelj v OPB 

1.a   Nelly Tiran, Eva  Dobovičnik P1 Bernarda Baškovč 

1.b   Tjaša Taufer, Jolanda Klinc,      
  Simona Škulj Bogataj 

P5 Simona Škulj 
Bogataj 

1.c   Tina Pleško, Jolanda Klinc,  
  Eva Dobovičnik 

P2 Anja Mozetič 

2.a   Liljana Petrič P3 Katja Šinkovec 

2.b   Mojca Zidanič P4 Barbara Smolnikar 

3.a Valerija Lebar Meze 3 Nada Vadnjal 
3.b Natalija Ružič 1 Eva Krevl 

3.c Barbara Požarnik Vavken 2 Nada Vadnjal       
Eva Krevl 

4.a Anja Tegelj 5 
Viktor Ekart       
Branka Jovanovič 4.b Kristina Šolmajer Stropnik 4 

5.a Kristina Rupret 16 Jerneja Košti Laznik 
(Nadja Urbanc) 
Eva Gorišek 

5.b Suzana Boj 6 
5.c Mateja Miklavčič 18 

 


