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VIZIJA NAŠE ŠOLE 
 

ustvarjanje dobre šolske klime 
zagotavljanje kakovosti vzgoje in izobraževanja  in razvojna naravnanost šole 

vzgajati za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti 
pridobivati splošna in uporabna znanja 

oblikovati in spodbujati zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja 
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 
 
Ime šole:   Osnovna  šola Col 
Sedež šole:  Col 35, 5273 Col 
 
Telefon:  05 36 43 350  
Faks:   05 36 43 357 
E-pošta: info@os-col.si 
Spletna stran: http://www.os-col.si 
Št. računa:  SI56 012016030643582 
Matična št.  5082544000 
Davčna št.: 11095822 
 
Ravnatelj: mag. Rajko Ipavec 
 
Računovodstvo in tajništvo: Martina Bajc, telefon: +386 (0)5 36 43 350  
Šolska svetovalna služba: Nives Žibrik, telefon: +386 (0)5 36 43 353 
Zbornica:  +386 (0)5 36 43 354 
Zbornica I. triada: +386 (0)5 36 43 356 
Knjižnica: mag. Lejla Irgl, telefon: +386 (0)5 36 43 358 
Kuhinja: Mojca Rupnik, Milena Praček,  telefon: +386 (0)5 36 43 355 
 
Podružnica Podkraj 
 
Vodja podružnice: Katja Turk Medvešček  
Telefon: +386 (0)5 36 43 370 
 
 
USTANOVITELJ 
   
Ustanovitelj Osnovne šole Col je Občina Ajdovščina. Osnovna šola Col je matična šola, ki ima 
podružnico v Podkraju. 
 
ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
Šolski okoliš obsega naselja: Col, Malo Polje, Križna Gora, Gozd, Žagolič, Višnje, Bela, Vodice, Podkraj. 
V šolskem okolišu je tudi naselje Sanabor iz območja Občine Vipava.  
 
V podružnici Podkraj se šolajo učenci od prvega do četrtega razreda iz območja naselij Podkraj, 
Vodice in Bela. 
 
 
ORGANI ZAVODA 
 
Organi šole so: svet šole, ravnatelj, strokovni organi šole in svet staršev. Strokovni organi v javni šoli 
so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi. 
 
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki 
staršev. Predsednica Sveta šole je Jasmina Likar Štinjek. 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. 
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Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.  
 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
posameznem oddelku.  
 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi 
za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno 
službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Razredniki v šolskem letu 2018/2019: 

Razred Oddelek Razrednik 

1.   1. a Valentina Scozzai 

2. 2. a  Smiljana Krapež 

3.  3. a Veronika Tihelj 

4.  4. a Heidi Rodman Sever 

5.  5. a  Roberta Stegovec 

6. 6. a Pavel Makovec 

7. 7. a Jasmina Likar Štinjek 

8. 8. a Lilijana Nabergoj 

9. 9. a Stojan Koren 

 
Podružnica Podkraj 

Razred Oddelek Razrednik 

1.   1., 2.  
(kombinirani oddelek) 

Katja Turk Medvešček 

2. 

3.  3., 4.  
(kombinirani oddelek) 

Mojca Vidmar 

 
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.  
 
Svet staršev je oblikovan za organizirano uresničevanje interesa staršev. V svetu staršev so 
predstavniki staršev posameznih oddelkov. Predsednica Sveta staršev je Vanja Rušt.  
 
 
SVETOVALNA SLUŽBA 
 
V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z učitelji in 
vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje. Delo svetovalne službe opravlja Nives Žibrik. 
 
KNJIŽNICA 
 
Šola ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in 
izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela 
v šoli. Delo knjižničarke opravlja mag. Lejla Irgl. 
 
V knjižnici je oblikovan tudi učbeniški sklad. Njegovo upravljanje določa Pravilnik o upravljanju 
učbeniških skladov. 
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ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV  
 
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost. Mentorica 
šolske skupnosti je Barbara Jež. 
 
Oddelčna skupnost 
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci v začetku 
vsakega šolskega leta izvolijo dva predstavnika oddelčne skupnosti v šolsko skupnost.  
 
Šolski parlament 
 
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem 
parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o 
človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za 
demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s 
parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.  
 
Šolski otroški parlament sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti. V šoli učenci izberejo 
predstavnike za občinski otroški parlament. Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2018/19 je 
Šolstvo in šolski sistem (nadaljevanje teme iz šolskega leta 2017/18). Mentorica otroškega 
parlamenta je Barbara Jež. 
 
 
UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJA  
 
Samoevalvacija je opredeljena kot (sprotno) spremljanje in (končno) ovrednotenje doseganja 
zastavljenih prednostnih ciljev izboljšav v določenem obdobju, npr. enem šolskem letu. Uvajanje 
izboljšav in samoevalvacijo usmerja in koordinira skupina (tim) za samoevalvacijo ki jo sestavljajo 
ravnatelj, svetovalna delavka, učitelj na razredni stopnji in učitelj na predmetni stopnji.  
 
Prednostna cilja, ki smo ju na šoli izbrali sta: 

1. Znanje in spretnosti: Razvijanje bralno pismenosti 
2. Stališča vrednote in odnosi: Razvijanje odgovornosti in samostojnosti 

 
 
ŠOLSKA PREHRANA 
 
Na šoli sta organizirana dva obroka: dopoldanska malica in kosilo.  
Organizator šolske prehrane je učiteljica  Lilijana Nabergoj.  
 
Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. 
Prijava se odda na predpisanem obrazcu.  S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca 
oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke. 
Prijava se lahko kadarkoli prekliče. 
 
 
Dietna prehrana 
Šola organizira dietno malico v okviru svojih možnosti. Starši dietno prehrano uveljavljajo na podlagi 
Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka oz. Potrdila o ukinitvi diete, kadar ta ni več potrebna. 
Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater. 
Brez zdravniškega potrdila učencem šola ne pripravlja druge hrane, kot je na jedilniku, saj pri pripravi 
jedilnikov šola skrbi za zdrave in uravnotežene obroke.  
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Subvencioniranje šolske prehrane 
 
Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na 
malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo določene 
kriterije.  
 
Odjava prehrane 
 
Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira 
šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.  
 
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas 
odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v tajništvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno ali pisno. 
 
Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 12.00 ure. Za 
pravočasno odjavo  kosila se šteje odjava  do 8.00 ure za isti dan.  
 
Ko se učenec vrne v šolo, ga je potrebno ponovno prijaviti na malico oz. kosilo. Vsaj en dan prej je 
potrebno prijaviti na kosilo učenca, ki kosi občasno. 
 
Za učence, ki so upravičeni do subvencije za prehrano 
Učenec ima pravico do subvencije za malico in kosilo za prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni 
oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka. 
 
Starši odjavijo  malico in kosilo v tajništvo, na telefonsko številko 3643350 ali po elektronski pošti 
info@os-col.si . 
 
Podrobnosti v zvezi z organizacijo šolske prehrane so opredeljene v Pravilih o šolski prehrani, ki so 
objavljena na spletni strani šole. 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Zdravstveno varstvo otrok vključuje navajanje učencev na higieno in zdrav način življenja, sistematske 
preglede v zdravstvenem domu, vzgojo za zdravje, zobozdravstveno vzgojo in preventivo ter 
tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. Dejavnosti izvajamo v sodelovanju s strokovnimi delavci 
Zdravstvenega doma Ajdovščina. 
 
Vzgoja za zdravje 
 
Vzgoja za zdravje poteka v okviru rednih sistematienih pregledov pa tudi izven njih, v sodelovanju in 
po dogovoru s šolo tudi v šolskem prostoru. Vzgoja za zdravje je od 1. do 9. razreda opredeljena v 
priročniku Za boljše zdravje otrok in mladostnikov in programu za osnovnošolce, ki ga izvaja 
Zdravstveni dom Ajdovščina, Splošna zdravstvena vzgoja. 
 
VARNA POT V ŠOLO 
 
V skladu Zakonom o pravilih cestnega prometa smejo otroci samostojno sodelovati v cestnem 
prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti 
nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se 
srečujejo s cestnim prometom. 
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Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne 
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, 
skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v 
območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, 
skrbniki oziroma rejniki. 
 
Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, 
ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na 
vsaki strani meri najmanj 20 cm2. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v 
šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli 
vratu. 
 
V zvezi z varnostjo v cestnem prometu sodelujemo s Policijsko postajo Ajdovščina in Občino 
Ajdovščina.  
 
Za učence je organiziran  avtobusni prevoz. Prevoz dopolnjujemo s šolskim kombijem.   
 
 
VARNA TOČKA 
 
Naša šola je Unicefova Varna točka. 
 
Varne točke so različni javni prostori kot so knjižnice, šole, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne, 
mladinski centri, trgovine, frizerski saloni in podobno, v katero se lahko otroci in mladostniki v 
primeru težav zatečejo po pomoč, zaščito ali zgolj po nasvet.   
 
V Varnih točkah so posamezne odrasle osebe,  ki  se na posebnem izobraževanju naučijo  pomagati 
otrokom v stiski.  
 
Otroci in mladostniki v lahko Varno točko vstopijo kadarkoli.  Prepoznajo jo po modri nalepki s 
smejočo hišico. 
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UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI 
 

Ime in priimek Poučuje/delo 

RAJKO IPAVEC ravnatelj  
računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti 

SVETLANA BUŠEN slovenščina 

IRENA ČESEN podaljšano bivanje, razredni pouk 

LEJLA IRGL knjižničarka v šolski knjižnici 

BARBARA JEŽ dodatna strokovna pomoč, ind. in skup. pomoč 

ANJA JURCA glasbena umetnost, zbor 

SILVA KARIM likovna umetnost, izbirni predmet 

STOJAN KOREN šport, izbirni predmet 

SMILJANA KRAPEŽ razredni pouk (2. r.) 

JASMINA LIKAR ŠTINJEK geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, 
podaljšano bivanje 

PAVEL MAKOVEC matematika, izbirni predmet 
računalnikar-organizator informacijskih dejavnosti 

BETI MIKUŽ matematika 

LILIJANA NABERGOJ kemija, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, izb. predmet 
organizator šolske prehrane  
laborant 

JANA PETERNEL slovenščina, podaljšano bivanje 
knjižničarka v šolski knjižnici 

ANDREJKA REPIČ izbirni predmet (italijanščina) 

HEIDI RODMAN SEVER razredni pouk (4. r.) 

IRENA SAKSIDA angleščina 

VALENTINA SCOZZAI razredni pouk (1. r.) 

ROBERTA STEGOVEC razredni pouk (5. r.) 

VERONIKA TIHELJ BAJC razredni pouk (3. r.) 

KRISTINA TRATNIK angleščina, podaljšano bivanje 

KATJA TURK MEDVEŠČEK razredni pouk (1. in 2. r.) Podružnica Podkraj 

BLAŽ URŠIČ fizika, tehnika in tehnologija, izbirni predmet 

RADISLAVA VELIKONJA drugi učitelj v 1. razredu, podaljšano bivanje 

MOJCA VIDMAR razredni pouk (3. in 4. r.) Podružnica Podkraj 

MARKO VOVK šport, izbirni predmet 

NIVES ŽIBRIK svetovalno delo 
podaljšano bivanje 

 

Ime in priimek Delovno mesto 

MAJDA BAJC Čistilka (nadomeščanje) 

MARTINA BAJC Računovodja   
Poslovni sekretar  

MARTA BIZJAK Čistilka 

BOŠTJAN KOBAL Hišnik 

MARIJA KOVŠCA Čistilka 

MATEJKA KRAPEŽ PELJHAN  
Poslovni sekretar 
Spremljevalec gibalno oviranega učenca 
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BARBARA MILAVEC Poslovni sekretar (nadomeščanje) 
Spremljevalec gibalno oviranega učenca (nadomeščanje)  

MILENA PRAČEK Kuhar  

RENATA PUC Gospodinjec  
Kuharski pomočnik  

MOJCA RUPNIK Kuhar  

HELENA VIDMAR 
Spremljevalec gibalno oviranega učenca 
Čistilka 

PETER VIDMAR Hišnik  

KLAVDIJA ŽEJN Čistilka 

 
 
URNIK 
 
Matična šola 

Šolske ure Odmori 
 

1. ura 7.30 – 8.15 1. odmor  8.15 - 8.20 

2. ura 8.20 – 9.05 2. odmor  9.05 - 9.10 

3. ura 9.10 – 9.55 3. odmor (malica) 9.55 -10.15 

4. ura 10.15 – 11.00 4. odmor 11.00 - 11.05 

5. ura 11.05 – 11.50  11.50 - 11.55 

6. ura 11.55 – 12.40  12.40 - 12.45 

7. ura 12.45 – 13.30   

 
Podružnica Podkraj 

Šolske ure Odmori 
 

1. ura 7.30 – 8.15 1. odmor  8.15 - 8.20 

2. ura 8.20 – 9.05 2. odmor (malica)  9.05 - 9.25 

3. ura 9.25 – 10.10 3. odmor 10.10 -10.15 

4. ura 10.15 – 11.00 4. odmor 11.00 - 11.05 

5. ura 11.05 – 11.50 5. odmor 11.50 – 11.55 

6. ura 11.55 – 12.40   

 
Urnik podaljšanega bivanja 
 

Ura OŠ Col Podružnica Podkraj 

1 11.00– 11.50 11.00– 11.50 

2 11.50 – 12.40 11.50 – 12.40 

3 12.40 – 13.30 12.40 – 13.30 

4 13.30 – 14.20 13.30 – 14.00 

5 14.20 – 15.10  

6 15.10 – 16.00  
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PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 
 

A. Obvezni program Razred/število ur tedensko Skupaj ur 

 Predmeti 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 9.  

SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0 

TUJI JEZIK  2 2 2 3 4 4 3 3 796 

LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 

GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 

DRUŽBA    2 3     175,0 

GEOGRAFIJA      1 2 1,5 2 221,5 

ZGODOVINA      1 2 2 2 239,0 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1  70,0 

SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3       315,0 

FIZIKA        2 2 134,0 

KEMIJA        2 2 134,0 

BIOLOGIJA        1,5 2 116,5 

NARAVOSLOVJE      2 3   175,0 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA    3 3     210,0 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA      2 1 1  140,0 

GOSPODINJSTVO     1 1,5    87,5 

ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 

IZBIRNI PREDMETI       2/3 2/3 2/3 204/306 

        skupaj vseh ur 7740/7842 

število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/
14 

14/15/
16 

12/13/
14 

 

število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/ 
28,5 

27,5/ 
28,5 

 

število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

ODDELČNA SKUPNOST 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

Dnevi dejavnosti število dni letno  

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 

        skupaj vseh ur 675,0 

Število tednov dejavn. 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

ŠOLA V NARAVI   

B. Razširjeni program Razred/število ur tedensko  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDM. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 9.  

PRVI TUJI JEZIK 2          

DRUGI TUJI JEZIK       2 2 2  

DRUGI TUJI JEZIK ALI 
UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, 
ŠPORT, TEHNIKA 

   2/1 2/1 2/1     

IND. IN SKUP. POMOČ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

DOP. IN DOD. POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO 
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Učne skupine 
 
Učne skupine pri športu od 6. razreda dalje, gospodinjstvu v 6. razredu, tehniki in tehnologiji v 6., 7. 
in 8. razredu in največ pri 30% ur likovne umetnosti v 7., 8. in 9. razredu ter pri izbirnih predmetih s 
področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije  oblikujemo na 
podlagi normativov. 
 
Manjše učne skupine 
 
Število učnih skupin za izvedbo pouka v manjših učnih skupinah pri posameznem predmetu se določi 
glede na število učencev posameznega razreda v skladu z normativi. 
 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli in z upoštevanjem Pravilnika o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole se v 5., 6. in 7. razredu pri slovenščini, matematiki in angleščini 
lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih 
skupinah. V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto 
organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. 
 
IZBIRNI PREDMETI 
 
Obvezni izbirni predmeti  
 
Na podlagi normativov lahko oblikujemo 10 skupin za izvedbo pouka izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. 
razredu. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo njegovi starši. Število skupin je oblikovano na podlagi normativov in izbire učencev.  
 

Izbirni predmet Razred Št. skupin Št. ur tedensko Učitelj 

Italijanščina 8. 1 2 Andrejka Repič 

Likovno snovanje I 7. 1 1 Silva Karim 

Likovno snovanje II 8. 1 1 Silva Karim 

Likovno snovanje III 9. 1 1 Silva Karim 

Multimedija 8. 1 1 Pavel Makovec 

Računalniška omrežja 9. 1 1 Pavel Makovec 

Šport za zdravje 7., 8., 9. 3 (delitev) 1 ura/skupina Stojan Koren 

Izbrani šport (odbojka) 8., 9. 1  1 Marko Vovk 

Sodobna priprava hrane 7. 1 1 Lilijana Nabergoj 

 
 
Neobvezni izbirni predmet 
 
Število skupin je oblikovano na podlagi normativov in izbire učencev.  
 

1. razred 

Neobvezni izbirni predmet Št. skupin Št. ur tedensko Učitelj 

Angleščina  1  2/skupina Kristina Tratnik 

 

2. vzgojno-izobraževalno obdobje  (4., 5. in 6. r.) 

Neobvezni izbirni predmet Št. skupin Št. ur tedensko Učitelj 

Šport 2 1 ura/skupina Marko Vovk 

Tehnika 2 1 ura/skupina Blaž Uršič 
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Podružnica Podkraj 

Na podlagi normativov in števila učencev v 1.  in 4. razredu se v šolskem letu 2018/19 na Podružnici 
Podkraj ne izvaja pouk neobveznih izbirnih predmetov. 
 
 
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV 
 
Podaljšano bivanje  je v skladu z zakonom  organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Na podlagi 
prijav in normativov je podaljšano bivanje organizirano:  

- na matični šoli od konca pouka do 16.00 ure, 
- na podružnični šoli od konca pouka do 14.00 ure.  

 
Za učence 1. razreda matične šole je organizirano jutranje varstvo, ki se, glede na potrebe staršev, 
začne ob 6. 15 
 
Za učence vozače od 6. do 9. razreda je organizirano varstvo vozačev od konca pouka do odhoda 
avtobusa. Za učence vozače od 1. – 9. razreda je pred začetkom pouka organizirano varstvo od 
prihoda v šolo do začetka dežurstva učiteljev. 
 
Zaradi varnosti otroka lahko učitelj v oddelku podaljšanega bivanja/varstvu dovoli predčasen odhod 
otroka samo na podlagi  ustnega (osebno) ali pisnega obvestila  staršev.  
 
 
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
 
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde 
znanj. Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč pri učenju, 
je namenjen dopolnilni pouk.  
 
Individualno delo 
 
Za izobraževanje učencev z učnimi težavami in za izobraževanje posebej nadarjenih učencev je v 
skladu z normativi organizirana individualna oz. skupinska pomoč.  
 
Dodatna strokovna pomoč  
 
Za učence, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, se zagotavlja dodatna strokovna pomoč v skladu z odločbo. 
 
Delo z nadarjenimi učenci 
 
Na osnovi Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci poteka  odkrivanje nadarjenih učencev v 
treh stopnjah: evidentiranje, identifikacija, seznanitev in mnenje staršev. Pri načrtovanju  programa 
dela z nadarjenimi učenci sodelujejo razrednik, strokovni delavci šole, učenec in tudi starši. 
Koordinator za delo z nadarjenimi je svetovalna delavka Nives Žibrik.  
 
Poleg individualnega dela z nadarjenimi učenci pri pouku oz. v okviru priprav na tekmovanja bodo za 
njih organizirane še aktivnosti, ki bodo namenjene poglabljanju in razširjanju znanja iz 
družboslovnega področja  in  naravoslovnega področja. 
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USPOSABLJANJA ZA VOŽNJO KOLESA IN KOLESARSKI IZPIT 
 
Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti šola izhaja iz Koncepta usposabljanja za vožnjo kolesa in 
kolesarskega izpita v osnovni šoli. Usposabljanje za vožnjo kolesa obsega teoretično usposabljanje 
(teoretična znanja), praktično usposabljanje na poligonu (spretnostni in prometni poligon) in 
praktično usposabljanje za vožnjo v javnem prometu (vožnja v cestnem prometu). Teoretični del 
usposabljanja in kolesarski izpit sta vključena v različne obvezne predmete in dejavnosti v 4. ali/in 5. 
razredu. Praktično usposabljanje poteka na poligonu in na neprometnih površinah v okolici šole. 
Praktično usposabljanje za vožnjo kolesa poteka na javnih prometnih površinah (v dejanskem 
cestnem prometu) v šolskem okolišu. Kolesarski izpit je sestavljen iz teoretičnega dela, vožnje kolesa 
na poligonu in vožnje kolesa v javnem cestnem prometu. Kolesarski izpit opravljajo učenci 5. razreda.  
 
KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA 
  
Šola je vključena v mrežo koordinatorjev kulturno umetnostne vzgoje (Nacionalni program za 
kulturo). Koordinatorica na šoli je Svetlana Bušen, učiteljica slovenščine. 
 
 
ŠOLA V NARAVI 
 
V šolskem letu 2018/19 bomo organizirali tri šole v naravi. 
 
Program: Smučarska šola v naravi 
 
Smučarsko šolo v naravi bomo organizirali za učence 5. razreda. Potekala bo v času od 4. 3. 2019 do 
8. 3. 2019, v Cerknem, v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Cerkno.  
 
Program: Naravoslovna šola v naravi 
 
Naravoslovno šolo v naravi bomo organizirali za učence 7. razreda. Potekala bo v času od 1. 4. 2019 
do 5. 4. 2019, v Kranjski Gori, v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Kranjska Gora.  
 
Program: Plavalni šola v naravi 
 
Plavalno šolo v naravi s tečajem plavanja bomo organizirali za učence 3. razreda. Potekala bo v času 
od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018, v Seči, v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Burja.  
 
 
E-DOKUMENTACIJA 
 
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli določa, da se dokumentacija  praviloma vodi v elektronski 
obliki na način, da je omogočen tudi izpis na papir. Večino šolske dokumentacije šola vodi  v 
elektronski obliki. 
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PROJEKTI IN PROGRAMI (sofinancira Evropska unija) 
 
 
Inovativna učna okolja podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1 
 
Šola je konzorcijski partner v  projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT - inovativna pedagogika 
1:1. Projekt traja do leta 2022. 
 
Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri 
katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim 
različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje 
novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven 
učilnice. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna 
okolja v slovenskem prostoru (npr. E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 
1:1).  
 
Šola je v projekt vključena kot implementacijska šola. 
 
 
Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 
 
Šola je vključena v štiriletni Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in 
izobraževanju, s krajši poimenovanjem Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V 
okviru Programa se  vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancira izgradnjo brezžičnih omrežij in 
nakup IKT opreme. Program se izvaja skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.: Izgradnja brezžičnih 
omrežij,  Nakup nove opreme (IKT) in Razvoj e-storitev in e-vsebin. 
 
Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
 
Šolska shema 
 
Šola je vključena v Šolsko shemo, ki je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter 
Shemo šolskega mleka. Šolska shema  (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v 
sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend 
zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje 
pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.  
 
Koordinatorica Šolske sheme je Lilijana Nabergoj. 
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PROJEKTI 
 
eTwinning 
 
eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske 
komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih 
tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.  
 
Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med evropskimi 
šolami na kateremkoli predmetnem področju. 
 
V šolskem  letu 2018/19  bo naša partnerska šola Collège de L'Huppe, iz kraja Montrevel-en-Bresse v 
Franciji.   
 
Koordinatorica projekta na šoli je Irena Saksida.  
 
Prostovoljstvo 
 
Naša šola je vključena v mrežo slovenskih prostovoljskih organizacij. Prostovoljstvo na šoli poteka 
med poukom, po pouku, kot pomoč v oddelkih podaljšanega bivanja in skrb za mlajše,  pri interesnih 
dejavnostih ali pa kot individualna učna pomoč. Učenci za svoje prostovoljno delo vodijo dnevnik in 
ob koncu šolskega leta prejmejo priznanje 
 
Rastem s knjigo  
 
V okviru projekta Rastem s knjigo bodo učenci  7. razreda v marcu 2019 obiskali Lavričevo knjižnico,  

Lokarjevo hišo in Pilonovo galerijo. 

 
Filmska vzgoja 
 
Šole v Občini Ajdovščina bomo v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Ajdovščina peto leto 
organizirale Teden filma za učence v času od 8. do 18. oktobra 2018. Del dejavnosti bo potekal na 
šoli, ogled filma bo v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. 
 
Izbrani film za razredno stopnjo je Sova in Miška, izbrani film za predmetno stopnjo je Deček in svet. 
 
Sally Ride EarthKAM  
 
NASIN izobraževalni program, ki omogoča spoznavanje Zemlje iz vesolja – Mednarodne vesoljske 
postaje (ISS). Koordinatorica je  Jasmina Likar Štinjek. 
 
Mreža gozdnih šol 
 
Šola je vključena  v Mrežo gozdnih šol Slovenije (Inštitut za gozdno pedagogiko). Nekatere vsebine 
predmetov se bodo izvajale v naravi. 
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Simbioza (medgeneracijsko povezovanje) 
 
Šola je vključena v medgeneracijski projekt Simbioza Šola.  
 
Simbioza giba (gibalne aktivnosti) 
 
Učenci bodo k športu povabili stare starše (pohod ali aktivnosti v telovadnici). 
 
Simbioza Šola (računalništvo) 
 
Šola bo organizirala računalniške delavnice za starejše, kjer bodo spoznali osnove uporabe 
računalnika. Starejše bodo učili učenci ob sodelovanju mentorjev. 
 
Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne solidarnosti 
 
Na pobudo Slovenske Karitas se bomo tudi letos priključili projektu »Živi preprosto in solidarno – v 
smeri podnebne solidarnosti«. V okviru projekta bomo povabili prostovoljko, ki je letos obiskala 
Etiopijo. 
 
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v  vseslovenskem projektu Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Namen projekta je  izboljšati zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo 
pridelavo in predelavo hrane, predstaviti pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujanje k pravilni 
in zdravi prehrani. Tradicionalni slovenski zajtrk bo potekal 16. novembra 2018. 
 
Zdrav zajtrk 
 
Učenci 3. razreda se bodo kot vsako leto na pobudo Zdravstvenega doma Ajdovščina vključil v projekt 
Zdrav zajtrk. 
 
Ob zaključku bralne značke 

 
Ob zaključku bralne značke bomo na šolo povabili pisatelja ali pesnika. 
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INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
Interesne dejavnosti so namenjene razvijanju različnih interesov učencev. Učencem bomo ponudili 
naslednje interesne dejavnosti: 
 
Matična šola 
 

Dejavnost Mentor 

Bralna značka Valentina Scozzai 

Bralna značka  Smiljana Krapež  

Bralna značka  Veronika Tihelj Bajc 

Bralna značka  Heidi Rodman Sever 

Bralna značka  Roberta Stegovec 

Modelarski krožek Blaž Uršič 

Robotika Blaž Uršič 

Planinski krožek Roberta Stegovec 

Turistični krožek Jasmina Likar Štinjek 

Likovni krožek Silva Karim 

Dramski krožek Svetlana Bušen 

Bralna značka 6. r. Jana Peternel 

Bralna značka 7., 8., 9. Svetlana Bušen 

Angleška bralna značka 1.-4. r. Kristina Tratnik 

Angleška bralna značka 5.-9. r. Irena Saksida 

Kamišibaj Svetlana Bušen 

Otroški pevski zbor Anja Jurca 

Mladinski pevski zbor  Anja Jurca 

Kolesarski izpit (5. r.) Roberta Stegovec 

 
Podružnica Podkraj 
 

Dejavnost Mentor 

Bralna značka Katja Turk Medvešček  

Bralna značka Mojca Vidmar 

Angleška bralna značka Kristina Tratnik 

Angleščina (1.r.) Kristina Tratnik 

Otroški pevski zbor Anja Jurca  

Planinski krožek Mojca Vidmar 

 
 
TEKMOVANJA 
 
Učence bomo spodbujali k sodelovanju na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij. 
Sodelovali bomo na naslednjih tekmovanjih:  
 

Tekmovanje Mentor 

Vegovo priznanje Pavel Makovec 

Matematični kenguru učiteljice razrednega pouka 

Bober Pavel Makovec, učiteljice razrednega pouka 

Stefanovo priznanje Blaž Uršič 

Sladkorna bolezen Lilijana Nabergoj 
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Preglovo priznanje Lilijana Nabergoj 

geografija Jasmina Likar Štinjek 

zgodovina Jasmina Likar Štinjek 

Cankarjevo priznanje učiteljice razrednega pouka, Svetlana Bušen 

Angleščina Irena Saksida (8. r.), Kristina Tratnik (9. r.) 

Tekmovanje za čiste zobe učiteljice razrednega pouka 

Tekmovanje Cici vesela šola učiteljice razrednega pouka, Veronika T. Bajc 

Mega kviz Irena Saksida 

športna tekmovanja Stojan Koren 

literarni natečaji učiteljice razrednega pouka, Svetlana Bušen 

likovni natečaji učiteljice razrednega pouka, Silva Karim  

 
 
OSTALE DEJAVNOSTI 
 
Spletna stran šole 
 
Administratorka spletne strani šole (http://www.os-col.si) je Jasmina Likar Štinjek.  
 
Igrajmo se za varnost 
 
Učenci prvega razreda se bodo vključili v projekt Igrajmo se za varnost. 
 
Teden požarne varnosti 
 
Na šoli bomo v sodelovanju z Prostovoljnim gasilskim društvom Col izvedli vajo evakuacije. Gasilci 
PGD Col bodo predstavili gasilstvo in delovanje društva učencem prve triade. 
Mini olimpijada 
 
Učenci prvega, drugega in tretjega razreda se bodo udeležili Mini olimpijade v Ajdovščini. 
 
Dan varne rabe interneta 
 
Dan varne rabe interneta bomo izvedli v okviru pouka v mesecu februarju 2019. V  delavnice, ki jih bo 
izvajal Center za varnejši internet, Točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si, 
bodo vključeni učenci 3., 6. in 8. razreda.  Koordinatorica je Jasmina Likar Štinjek. 
 
Zbiralne akcije 
 
V šolskem letu bomo organizirali naslednje zbiralne akcije kot prispevek k ekološki osveščenosti 
učencev, staršev in širše javnosti v kraju:  zbiranje odpadnih kartuš in zbiranje odpadnega papirja 
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DNEVI DEJAVNOSTI 
 
Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in 
predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem 
delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Dnevi dejavnosti se lahko 
organizirajo za vsak razred posebej, skupno za nekaj razredov ali za celo šolo. V šolskem letu je 15 dni 
dejavnosti 
 
1. – 5. razred matična šola 
 
Kulturni dnevi 
 
1. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 21. 12. 2018 
 

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Col 

3. 11. 5. 2019 Pomladno rajanje Col 

4. junij 
24. 6. 2019 

Ob dnevu državnosti Col 

 
2. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 21. 12. 2018 
 

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Col 

3. 11. 5. 2019 Pomladno rajanje Col 

4. junij 
24. 6. 2019 

Ob dnevu državnosti Col 

 
3. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 21. 12. 2018 
 

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Col 

3. 11. 5. 2019 Pomladno rajanje Col 

4. junij 
24. 6. 2019 

Ob dnevu državnosti Col 

 
4. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 21. 12. 2018 
 

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Col 

3. junij 
24. 6. 2019 

Ob dnevu državnosti Col 
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5. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 21. 12. 2018 
 

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Col 

3. junij 
24. 6. 2019 

Ob dnevu državnosti Col 

 
Naravoslovni dnevi 
 
1. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 5. 10. 2018 Župan, Fructal, policijska postaja Ajdovščina 

2. september Trgatev Podraga 

3. april Zdravje 
 

Podkraj 
Col 

 
2. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 5. 10. 2018 Župan, Fructal, policijska postaja Ajdovščina 

2. september Trgatev Podraga 

3. april Zdravje 
 

Podkraj 
Col 

 
3. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. marec 
7. 3. 2019 

Zdrav način življenja Col 

2. september Trgatev Podraga 

3. maj, junij Akvarij in Piran Slovenska obala 

 
4. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. oktober Prebavila in zdrava prehrana 
mladostnika 

Col 

2. november Tradicionalni slovenski zajtrk Col 

3. maj, junij Notranjski muzej/Cerkniško jezero Postojna 

 
5. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. marec Razvoj mladostnika - odraščanje Col 

2. april Poskusi z vodo Col 

3. maj, junij Notranjski muzej/Cerkniško jezero Postojna 
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Tehniški dnevi 
 
1. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Col 

2. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Col 

3. februar Pust Col 

 
2. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Col 

2. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Col 

3. februar Pust Col 

 
3. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Col 

2. februar Pust Col 

3. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Col 

 
4. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. september Orientacija Col 

2. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Col 

3. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Col 

4.  februar Elektrika Col 

 
5. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Col 

2. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Col 

3. marec Izdelki iz odpadnega materiala Col 

4.  junij Usposabljanje za vožnjo kolesa - 
praktični del na poligonu 

Col 
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Športni dnevi 
 
1. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 10. 9. 2018 Mini olimpijada Ajdovščina 

2. september Jesenski pohod: Malo Polje Col 

3. februar Sankanje ali Spomladanski pohod 
Izvir Hublja  

Črni Vrh, 
Ajdovščina 

4. april Adrenalinski park Solkan 

5. junij Športne igre Col 

 
2. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 10. 9. 2018 Mini olimpijada Ajdovščina 

2. september Jesenski pohod: Malo Polje Col 

3. februar Sankanje ali Spomladanski pohod 
Izvir Hublja  

Črni Vrh, 
Ajdovščina 

4. april Adrenalinski park Solkan 

5. junij Športne igre Col 

 
3. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 10. 9. 2018 Mini olimpijada Ajdovščina 

2. september Jesenski pohod: Malo Polje Col 

3. februar Sankanje ali Spomladanski pohod 
Izvir Hublja  

Črni Vrh, 
Ajdovščina 

4. april Športno vzgojni karton Vipava 

5 junij Plavanje ali športne igre Ajdovščina/Col 

 
4. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. september Jesenski pohod: Pot po Robu Col 

2. oktober Plavanje Ajdovščina 

3. marec Spomladanski pohod: Vipavski 
Križ 

Ajdovščina 

4. april Športno vzgojni karton Vipava 

5 junij Plavanje ali športne igre Ajdovščina/Col 

 
5. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. september Jesenski pohod: Pot po Robu Col 

2. oktober Plavanje Ajdovščina 

3. marec Spomladanski pohod: Vipavski 
Križ 

Ajdovščina 

4. marec Smučanje (šola v naravi) oz.  
Spomladanski pohod 

Cerkno 
Podkraj 

5 junij Plavanje ali športne igre Ajdovščina/Col 
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1. – 4. razred podružnica Podkraj 
 
Kulturni dnevi 
 
1. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 2018/2019       
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 20. 12. 2018 Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Podkraj 

3. 7. 2. 2019 France Prešeren Podkraj 

4. marec Ko pravljice oživijo Col 

 
2. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 20. 12. 2018 Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Podkraj 

3. 7. 2. 2019 France Prešeren Podkraj 

4. marec Ko pravljice oživijo Col 

 
3. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 20. 12. 2018 Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Podkraj 

3. 7. 2. 2019 France Prešeren Podkraj 

4. marec Ko pravljice oživijo Col 

 
4. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 2018/2019 
 

Glasbena ali gledališka predstava Nova Gorica ali 
Ljubljana 

2. 20. 12. 2018 Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Podkraj 

3. marec Ko pravljice oživijo Col 

 
 
Naravoslovni dnevi 
 
1. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 5. 10. 2018 Župan, Fructal, policijska postaja Ajdovščina 

2. oktober Gozd jeseni Podkraj 

3. april Zdravje 
 

Podkraj 
Col 
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2. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 5. 10. 2018 Župan, Fructal, policijska postaja Ajdovščina 

2. oktober Gozd jeseni Podkraj 

3. april Zdravje 
 

Podkraj 
Col 

 
3. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. oktober Rojstvo otroka Podkraj 

2. november Tradicionalni slovenski zajtrk Podkraj 

3. maj, junij Akvarij in Piran Slovenska obala 

 
4. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. oktober Prebavila in zdrava prehrana 
mladostnika 

Podkraj 

2. november Tradicionalni slovenski zajtrk Podkraj 

3. maj, junij Notranjski muzej/Cerkniško jezero Postojna 

 
 
Tehniški dnevi 
 
1. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Podkraj 

2. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Podkraj 

3. februar Pust Podkraj 

 
2. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Podkraj 

2. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Podkraj 

3. februar Pust Podkraj 

 
3. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Podkraj 

2. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Podkraj 

3. februar Pust Podkraj 
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4. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 18. 10. 2018 Karitasove delavnice Podkraj 

2. 4. 12. 2018 Novoletne delavnice Podkraj 

3. februar Pust Podkraj 

4.  februar Elektrika Podkraj 

 
Športni dnevi 
 
1. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 10. 9. 2018 Mini olimpijada Ajdovščina 

2. september Jesenski pohod - Strlice Podkraj 

3. februar Sankanje ali Spomladanski pohod 
Izvir Hublja  

Črni Vrh, 
Ajdovščina 

4. april Adrenalinski park Solkan 

5. junij Športne igre Col 

 
2. razred 

 Čas  Vsebina Kraj 

1. 10. 9. 2018 Mini olimpijada Ajdovščina 

2. september Jesenski pohod - Strlice Podkraj 

3. februar Sankanje ali Spomladanski pohod 
Izvir Hublja  

Črni Vrh, 
Ajdovščina 

4. april Adrenalinski park Solkan 

5. junij Športne igre Col 

 
3. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 10. 9. 2018 Mini olimpijada Ajdovščina 

2. september Jesenski pohod: Pot po Robu Col 

3. marec Spomladanski pohod: Vipavski 
Križ 

Ajdovščina 

4. april Športno vzgojni karton Vipava 

5 junij Plavanje ali športne igre Ajdovščina/Col 

 
4. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. september Jesenski pohod: Pot po Robu Col 

2. oktober Plavanje Ajdovščina 

3. marec Spomladanski pohod: Vipavski 
Križ 

Ajdovščina 

4. april Športno vzgojni karton Vipava 

5 junij Plavanje ali športne igre Ajdovščina/Col 
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6. – 9. razred 
 
Kulturni dnevi 
 
6. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. Oktober 2018 Filmska vzgoja,  
predstavitev  Kurdistana (Iran) 

Ajdovščina 

2. 7. 2. 2019 Predstavitev pesniške zbirke Franca 
Korena ter proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

Col 

3. Marec  2019 Gledališka predstava  in  obisk 
Kostanjevice 

Nova 
Gorica 

 
7. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. Oktober 2018 Filmska vzgoja, 
predstavitev Kurdistana (Iran) 

Ajdovščina 

2. 7. 2. 2019 Predstavitev pesniške zbirke Franca 
Korena ter proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

Col 

3. Marec 2019 Gledališka predstava in  obisk 
Kostanjevice 

Nova 
Gorica 

 
8. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. Oktober 2018 Filmska vzgoja 
predstavitev Kurdistana (Iran) 

Ajdovščina 

2. 7. 2. 2019 Predstavitev pesniške zbirke Franca 
Korena ter proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

Col 

3. Marec 2019 Gledališka predstava  in  obisk 
Kostanjevice 

Nova 
Gorica 

 
9. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. Oktober 2018 Filmska vzgoja, 
predstavitev Kurdistana (Iran) 

Ajdovščina 

2. 7. 2. 2019 Predstavitev pesniške zbirke Franca 
Korena ter proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

Col 

3. Marec 2019 Gledališka predstava in  obisk 
Kostanjevice 

Nova 
Gorica 
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Naravoslovni dnevi 
 
6. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 30. november Odraščanje in zobna higiena Col 

2. 3. ali 5. 
december 

Od zrna do kruha Col 

3. maj/junij  Merjenje Col 

 
 
7. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 3. ali 5. 
december 

Od zrna do kruha Col 

2. 22. januar Pozitivna samopodoba in postopki 
oživljanja 

Col 

3. 1.-5. april Vsebine CŠOD Kranjska Gora Kranjska Gora 

 
 
8. razred 
 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 11. 12. 2018 Zdravstvena vzgoja: Medsebojni 
odnosi 

Col 

3. april 2019 Prva pomoč  
 

Col 

2. maj 2019 Zdravstvena vzgoja: Ledvice – zobje Col 

 
 
9. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 6. september 
2018 

Ekskurzija v  Obpanonske pokrajine Šempeter v 
Sav. dolini, 
Ptuj 

3. maj 2019 Geometrija v prostoru Col 

2. junij 2019 Bivaki Col  
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Tehniški dnevi 
 
6. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 12. 9. Gozdarski  tehniški  dan  Postojna 

2. december Krašenje šole Col 

3. januar Mikroskopiranje Col 

4. marec, april Izdelava kamišibaja Col 

 
7. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 12. 9. Lesarski tehniški dan Postojna 

2. 1.-5. april Vsebine CŠOD Kranjska Gora Kranjska 
Gora 

4. 1.-5. april Vsebine CŠOD Kranjska Gora Kranjska 
Gora 

3. april 2019 Oblikovanje reliefa v lesu Col 

 
8. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 21. 9. Incastra (predstavitev ajdov. podjetij) Ajdovščina 

2. 23. 10. Zaposlitveni bazar Ajdovščina 

3. nov., dec. 2018 Google sketchup Col 

4. april, maj 2019 ROD delavnice Ajdovščina 

 
9. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. 21. 9. Incastra Ajdovščina 

2. 23. 10. Zaposlitveni bazar Ajdovščina 

3. april 2019 Vezava uporov Col 

4. junij 2019 Scena za valeto (oder) Col 
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Športni dnevi 
 
6. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. september Pohod golaki 

2. 1.  10. Nordijska hoja Col 

3. 3. ali 5. 12. Plavanje Ajdovščina 

4. januar Smučanje/pohod Cerkno/ 
okolica šole 

5. april atletika Vipava 

 
7. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. september Pohod Golaki 

2. 1. 10.  Nordijska hoja Col 

3. 3. ali 5. 12. Plavanje Ajdovščina 

4. januar Smučanje/pohod Cerkno/ 
okolica šole 

5. april atletika Vipava 

 
8. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. september Pohod Golaki 

2. 1. 10. Nordijska hoja Col 

3. 3. ali 5. 12. Plavanje Ajdovščina 

4. januar Smučanje/pohod Cerkno/ 
okolica šole 

5. april atletika Vipava 

 
9. razred 

 Čas Vsebina Kraj 

1. september Pohod Golaki 

2. 1. 10. Nordijska hoja Col 

3. 3. ali 5. 12. Plavanje Ajdovščina 

4. januar Smučanje/pohod Cerkno/ 
okolica šole 

5. april atletika Vipava 
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EKSKURZIJE 
 
Razredna stopnja 
 

Razred Čas  Vsebina Kraj 

1., 2. september 
maj-junij 

Adrenalinski park 
 

Solkan 

3. september 
maj-junij 
junij 

Šola v naravi – Obala Seča, Piran 

4. , 5. maj  - junij ND – Notranjski muzej, Cerkniško jezero Postojna 

 
 
Predmetna stopnja 
 

Razred Čas  Vsebina Kraj 

6., 7., 
8., 9. 

6. 9. 2018 Ekskurzija v slovenske pokrajine  
 

Šempeter v Sav. Dolini, 
Ptuj, Ptujski grad, Ptujska 
Gora 

 
Ekskurzija za učence izbirnih predmetov Likovno snovanje I, II, III Italijanščina 
 

Čas Vsebina Kraj 

Sobota 
6. 10.  
2018 

Vodeni ogledi: razstava akvarelov v Lokarjevi galeriji, 
mozaik p. M. I. Rupnika, Piran, Mestna galerija Piran 
Ogled filma Gajin svet 

Ajdovščina, Piran 

 
 
ŠOLSKI KOLEDAR  
 
Na podlagi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole je ministrica za izobraževanje, znanost in 
šport izdala Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2018/19 
(priloga letnemu delovnemu načrtu),  objavljena na spletni strani ministrstva:  
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/Koledar/Koledar_OS_prvi_d
el_18-19.pdf 
 
 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 
 
V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se 
preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.  Nacionalno preverjanje znanja je za učence 
6. in 9. razreda obvezno. 
 
Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli so objavljeni na spletni strani 
ministrstva:  
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/Koledar/Koledar_OS_drugi_
del_2018-19.pdf 
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OCENJEVALNE KONFERENCE 
 
Ocenjevalna konferenca ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja bo v četrtek, 31. 1. 2019. 
Ocenjevalna konferenca ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja bo:  

• za 9. razred  v torek, 11. 6. 2019, 

• za 1. - 8. razred v sredo, 19. 6. 2019.  
 
 
PROSLAVE PRED PRAZNIKI 
 
Matična šola 

Datum Vsebina 

21. december 2018 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti  

7. februar 2019 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

24. junij 2019 Proslava pred dnevom državnosti 

 
Podružnica Podkraj 

Datum Vsebina 

20. december 2018 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti  

7. februar 2019 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

24. junij 2019 Proslava pred dnevom državnosti 

 
 
Ostale prireditve 
 

Datum Vsebina 

20. december 2018 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti (Podružnica 
Podkraj) 

7. februar 2019 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom (večerna 
prireditev na matični šoli) 

11. maj 2019 Pomladno rajanje 
(razredna stopnja matične šole) 

14. 6. 2019 Zaključna prireditev - valeta 

 
 
 
SODELOVANJE S STARŠI 
 
Dopoldanske govorilne ure  
 
Dopoldanske govorilne ure bodo vsak teden v času pouka. Razredniki oz. učitelji posameznih 
predmetov posredujejo učencem urnik govorilnih ur. Urnik je objavljen na oglasni tabli in na spletnih 
straneh šole. 
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Skupne pogovorne ure  
 
Skupne popoldanske govorilne ure bodo enkrat mesečno, praviloma  prvi ponedeljek v  mesecu 
oktobru, novembru, decembru, januarju, februarju, marcu, aprilu in maju (1. 10., 5. 11., 3. 12., 7. 1., 
4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5.) med 16.00 in 17.00 uro. 
 
Roditeljski sestanki 
 
Starši bodo o datumih in vsebini roditeljskih sestankov pisno obveščeni. Prvi skupni roditeljski 
sestanek za predmetno stopnjo bo 12. 9. 2018. 
 
Opravičevanje odsotnosti 
 
Odsotnost učenca morajo starši opravičiti ustno ali v pisni obliki najkasneje v petih dneh po izostanku 
učenca, razen v primeru napovedane odsotnosti. Načrtovane odsotnosti (največ pet dni v letu, 
strnjeno ali v več delih) morajo starši razredniku najaviti vsaj tri dni pred dnevom odsotnosti. 
Če starši niso sporočili vzroka odsotnosti ali razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, razrednik o 
izostanku ustno ali pisno obvesti starše in jih pozove, da izostanek pojasnijo.  
 
Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene pisne prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu 
daljši izostanek od pouka. 
 
 
PERSPEKTIVNI IN VRHUNSKI ŠPORTNIK, PERSPEKTIVNI IN VRHUNSKI MLADI UMETNIK 
 
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni 
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca 
perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s 
področja umetnosti.  
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek 
mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega 
najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.  

Pridobitev lahko predlagajo starši učenca.  

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim 
dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki 
za ocenjevanje znanja.  

 
VZGOJNI NAČRT 
 
Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo 
vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne 
dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih 
ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena 
Zakona o osnovni šoli. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je 
določen za letni delovni načrt. Vzgojni načrt Osnovne šole Col je sprejel svet šole na seji dne 15. 10. 
2009.  
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Pravila šolskega reda 
 
Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in 
odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne 
ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter 
sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pravila šolskega reda sprejme svet šole 
na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.  
 
V šolskem letu 2018/19 bo delovna skupina na šoli pripravila nov predlog vzgojnega načrta in pravil 
šolskega reda. Pri oblikovanju vzgojnega načrta bomo upoštevali priporočila ministrstva o načinih 
oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. 
 
Hišni red 
 
Šola ima hišni red, s katerim so urejena vprašanja pomembna za življenje na šoli. Hišni red je 
objavljen na spletnih straneh šole. 
 
 
VARNOST UČENCEV 
 
Učenci od 1. do 5. razreda se po pouku vključijo v podaljšano bivanje. Učenci se v podaljšano bivanje  
vključijo prostovoljno, s prijavo staršev. Učenci od 6. do 9. razreda, ki so vozači, ter učenci, ki čakajo 
na druge aktivnosti v šoli (izbirni predmeti, interesne dejavnosti), se vključijo v organizirano varstvo. 
Učenci v času podaljšanega bivanja in varstva ne smejo zapuščati šolskega prostora.  
 
Zaradi varnosti otroka lahko učitelj v oddelku podaljšanega bivanja/varstvu dovoli predčasen odhod 
otroka samo na podlagi  ustnega (osebno) ali pisnega obvestila  staršev.  
 
Učenci, ki v času podaljšanega bivanja ali varstva obiskujejo dejavnosti zunaj šole (glasbena šola, 
športne dejavnosti …) lahko  zapustijo šolo izključno s pisno izjavo staršev. Šola v tem času ni 
odgovorna za varnost učencev.  Šola tudi ne zagotavlja varstva učencem po zaključku varstva vozačev 
ali podaljšanega bivanja. 
 
Dežurstvo učiteljev 
 
V dneh pouka so pred začetkom pouka in v času odmorov za nadziranje reda ter usklajevanje 
dejavnosti zadolženi dežurni učitelji. Razpored dežurnih učiteljev je  objavljen na oglasni deski.  
 
 
ŠOLSKI SKLAD 
 
Na šoli je ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne 
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, 
donacij, zapuščin in iz drugih virov. 
 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki šole in 
štirje predstavniki staršev. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. 
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada je Stojan Koren. 
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Zaključek … 
 
Pridobivanje novih znanj, razvijanje in ohranjanje kulturne tradicije ter spoštovanje drugačnosti so 
cilji, ki jih lahko dosežemo s sodelovanjem in zaupanjem. 
 
 
Želim vam uspešno šolsko leto. 
 

                mag. Rajko Ipavec, ravnatelj 
 
 


