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Ime in priimek
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Razred

Razrednik

Domači telefon

Mobilni telefon staršev
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Dragi učenci, starši in 
sodelavci,

potrudimo se, da bomo v tem 
šolskem letu v sebi hranili dobrega »volka«, saj se 

bomo le tako drug z drugim in s seboj dobro počutili.

Ivan Irgl, ravnatelj

Stari mož je učil svoje vnuke o življenju. Rekel jim je:

»V nas se bije boj, strašen boj med dvema volkovoma.

En volk predstavlja strah, jezo, zavist, žalost, obžalovanje, 

lakomnost, aroganco, samopomilovanje, krivdo, zamero, 

podrejenost, laž, pomembnost, tekmovalnost in ego.

Drugi volk predstavlja veselje, mir, ljubezen, upanje, vedrino, 

umirjenost, skromnost, prijaznost, prijateljstvo, dobroto, 

resnico, sočutje in zaupanje.

Takšen boj se dogaja v vsakem od nas.«

Otroci so se zamislili za trenutek in potem je eden izmed njih 

vprašal dedka:

»Kateri volk bo zmagal?«

 Stari mož je odgovoril:  

»Tisti, ki ga hraniš.«
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Naslov: 
OSNOVNA ŠOLA COL

COL 35 , 5273 COL

Telefon:  36 43 350                    Fax: 36 43 357                  

e-naslov: info@os-col.si
Spletna stran: http://www.os-col.si
Ravnatelj:   IVAN IRGL    tel.:  36 43 352

Računovodstvo in tajništvo (Kristina Slokar): tel.:  36 43 350
Šolska svetovalna služba (Nives Žibrik):  tel.:  36 43 353
Zbornica:       tel.:  36 43 354
Zbornica 1. triletje:      tel.:  36 43 356

Št. transakcijskega računa: 01201-6030643582
Davčna številka: 11095822

PODRUŽNICA PODKRAJ, Podkraj, 5273 Col
Tel.: 36 43 370 ; vodja enote: Katja Turk Medvešček
e-naslov: osgocol-podkraj@guest.arnes.si
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ORGANIZACIJSKA SHEMA

CENTRALNA  ŠOLA 
COL

PODRUŽNICA 
PODKRAJ

OSNOVNA ŠOLA 
COL

SVET ŠOLE

RAVNATELJ

STROKOVNI DELAVCI

UČITELJI  SVETOVALNA    OSTALI
   SLUŽBA
   - socialna delavka
   - spec. pedagoginja

TEHNIČNO 
OSEBJE
- čistilke
- kuharice
- hišnik

SKUPNE 
SLUŽBE
računovodkinja 
in tajnica
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ORGANI UPRAVLJANJA

SVET ŠOLE 

- trije predstavniki ustanovitelja: Ana Štefančič, Magda Rupnik, Ivan Škvarč
- trije predstavniki staršev: Drago Puc, Robert Čuk, Mojmir Pregelj
- pet predstavnikov šole, od katerih je eden tudi predsednik: Katja Turk Medvešček, 

Katja Polanc, Irena Saksida, Irena Česen, Nataša Grom.
Predsednica sveta šole: Katja Turk Medvešček

SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI

Osnovna šola Col je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovil Svet 
Občine Ajdovščina z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
OŠ Col, dne 27. 2. 1997. V sestavi OŠ  Col je še Podružnična šola Podkraj.

Šolski okoliš obsega: Gozd, Malo Polje, Križno Goro, Žagolič, Col, Višnje, Belo, 
Podkraj, Hrušica in Vodice. OŠ Col obiskujejo tudi otroci iz naselij Sanabor in Nanos, 
ki spadata v Občino Vipava.

Šolski prostor: 
Matična šola Col obsega šolsko zgradbo in šolsko dvorišče, telovadnico in 

parkirišče pred telovadnico, za potrebe športne vzgoje in rekreacije pa tudi igrišče 
»Lipov gaj«.

Podružnica Podkraj obsega šolsko zgradbo in zelenico z igriščem.

SVET STARŠEV

Sestavljajo ga predstavniki staršev. 
V vsakem oddelku na prvem roditeljskem sestanku v septembru starši določijo 
svojega predstavnika za Svet staršev. 
Svet staršev imenuje svojega predsednika, ki po potrebi ali na pobudo staršev 
sklicuje Svet staršev.
Predsednik Sveta staršev: Robert Čuk
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ORGANIZACIJA POUKA  V  ŠOLSKEM LETU 2010/11

Šolo letos obiskuje 174 učencev, od tega 33 v Podružnici Podkraj.
Matična šola Col:
Število oddelkov: 8 čistih in 1 kombiniran oddelek
Začetek pouka: I. triletje ob 8.20; II. in III. triletje ob 7.30
Jutranje varstvo: od 6.30 do 8.20
Podaljšano bivanje:  11.50 do 16.00
Varstvo vozačev: od konca pouka do odhoda šolskega prevoza
Podružnica Podkraj: 
Število oddelkov: 3 čisti oddelki
Začetek pouka : 8.30
Jutranje varstvo: od 7.30 do 8.30
Podaljšano bivanje (varstvo vozačev):  12.00 do 13.20

Ure pouka in odmori na šoli Col za učence od 4. razreda dalje:
ŠOLSKA URA TRAJANJE

1. 7.30 – 8.15

2. 8.20 – 9.05

3. 9.10 – 9.55

Odmor z malico 9.55 – 10.15

4. 10.15 – 11.00

5. 11.05 – 11.50

6. 11.55 – 12.40

7. 12.45 –  13.30
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PREGLED PREDMETOV 
IN ŠTEVILA UR TEDENSKO 

PO PREDMETNIKU

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

SLJ 6     7 7  5 5    5 4 3,5     4,5
MAT 4 4     5 5 4    4 4 4     4
SPO 3 3 3
DRU 2 3
TJA 2 3 4 4 3 3
GEO 1 2 1,5 2
ZGO 1 2 2 2
FIZ 2 2
NAR 2 3
BIO 1,5 2
NIT 3 3
KEM 2 2
TIT 2 1 1
GVZ 2      2      2 1,5 1,5 1 1 1 1
LVZ 2      2      2 2 2 1 1 1 1
ŠVZ 3      3      3 3 3 3 2 2 2
IZ.P.1 1/2 1/2 1/2
IZ.P.2 1 1 1
IZ.P.3 0/1 0/1 0/1
DDE 1 1

GOS     1 1,5 20 na leto*

Skupaj 20 21 22 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5

ODD. 
SK. 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

KULT. 
DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3

NARAV.
DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TEHN.
DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4

ŠPORT.
DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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OCENJEVANJE ZNANJA  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje 
ocenjuje z opisnimi ocenami.

V drugem in tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s 
številčnimi ocenami.

ZAKLJUČNA OCENA

Zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob koncu pouka tega 
predmeta v šolskem letu.

V prvem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno opisno oceno, 
šola izda učencem spričevala z opisnimi ocenami.

V drugem in tretjem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno 
številčno oceno. Šola učencem izda spričevala s številčnimi ocenami.

V 9. razredu šola izda učencem zaključno spričevalo s številčnimi ocenami, v 
katerega se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda ter dosežki učenca pri NPZ ob koncu 
tretjega obdobja, ki so izraženi v točkah in v odstotku.

POPRAVNI IZPITI IN PONAVLJANJE

Učenec lahko ponavlja razred, če to zahtevajo njegovi starši, oz. na podlagi 
pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši.

Učenec 3., 4., 5. in 6. r. lahko na podlagi obrazloženega predloga razrednika 
ponavlja razred brez soglasja staršev (če ni dosegel pričakovanih rezultatov, oz. če je 
negativno ocenjen iz enega ali več predmetov). 

Učenec, ki je v 7. in 8. r. ocenjen iz največ dveh predmetov negativno, do konca 
šolskega leta opravlja popravni izpit, če ga ne opravi, razred ponavlja Če je ocenjen iz 
več kot dveh predmetov negativno, razred ponavlja.

Učenec iz 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, če jih ne 
opravi,  lahko razred ponavlja.

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim 
preizkusom znanja (NPZ). 

Ob koncu drugega obdobja (v 6. r.) je preverjanje znanja za učence prostovoljno, 
ob koncu tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno.

Ob koncu drugega obdobja šola po predpisanem postopku sama izvede NPZ iz 
slovenščine, matematike in tujega jezika.
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Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sode-
lovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega 
predmeta, ki ga za posamezno šolo v mesecu marcu določi minister.

DIFERENCIACIJA

V 5., 6. in 7. razredu bomo pouk pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v 
obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizirali  kot nivojski 
pouk (fleksibilna diferenciacija).

Fleksibilna diferenciacija se izvaja tako, da se del pouka, namenjenega 
slovenščini, matematiki in tujemu jeziku izvaja v homogenih učnih skupinah kot 
nivojski pouk.

Nivojski pouk poteka na treh ravneh zahtevnosti ter je namenjen utrjevanju in 
ponavljanju oz. poglabljanju in razširjanju učne snovi.

Učenec se za raven zahtevnosti odloči po posvetovanju z učitelji, šolsko sve-
tovalno službo in s starši. Svojo odločitev sporoči na obrazcu »Odločitev za raven 
zahtevnosti«.

V 8. in 9. razredu bomo pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk orga-
nizirali  kot nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti, ki 
so opredeljene s cilji oz. standardi znanja v učnih načrtih (zunanja diferenciacija).

Učenec se za raven zahtevnosti odloči po posvetovanju z učitelji, šolsko sve-
tovalno službo in s starši. Svojo odločitev sporoči na obrazcu »Odločitev za raven 
zahtevnosti.«

Prva raven zahtevnosti (nižji nivo): dosegajo se vsaj minimalni standardi znanj 
- namenjena je tistim učencem, ki obravnavano snov težje razumejo in potrebujejo 
dodatno razlago

Druga raven zahtevnosti (srednji nivo): poleg minimalnih standardov se 
dosegajo še temeljni standardi znanj – namenjena tistim učencem, ki morajo obravna-
vano snov še utrjevati

Tretja raven zahtevnosti (višji nivo): poleg minimalnih in temeljnih se dosegajo 
še višji standardi znanj – namenjena tistim učencem, ki obravnavano snov zlahka 
razumejo, zato svoje znanje dodatno poglabljajo in razširjajo
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IZBIRNI PREDMETI 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. r. izvajati 
pouk iz izbirnih predmetov. Šola ponudi učencem pouk različnih izbirnih predme-
tov, ki so razdeljeni v dva sklopa, in sicer naravoslovno-tehničnega in družboslovno 
humanističnega. Učenci lahko predmete izbirajo iz obeh ali samo enega sklopa.

Izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s 
tem soglašajo njihovi starši. 

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši morajo po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko 
leto osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o učenčevem vpisu v 
glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec 
oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj odloči o 
oprostitvi za posamezno šolsko leto.

Za šolsko leto 2010/11 smo ponudili  naslednje izbirne predmete (poudarjeni izbirni 
predmeti so bili izbrani):

Naravoslovno tehnični sklop:
- računalništvo: urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja 
- obdelava gradiv
- šport: izbrani šport - nogomet
- matematična delavnica 7
- sodobna priprava hrane
Družboslovno humanistični sklop:
- italijanščina I, II, III
- likovno snovanje I, II, III
- turistična vzgoja
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- šolsko novinarstvo
- odkrivajmo preteklost mojega kraja
- raziskovanje domače okolice
- verstva in etika
- življenje človeka na zemlji
- retorika
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IZ ŠOLSKEGA KOLEDARJA

Trajanje ocenjevalnih obdobij:
Prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra do 31. januarja 2011
Drugo ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 24. junija 2011 (9. r. do 15. junija)

Počitnice, prazniki in drugi prosti dnevi:
•  jesenske:  25. oktober do 29. oktober 2010
•  novoletne:  27. december do 31. december 2010
•  zimske:  21. februar do 25. februar 2011
•  prvomajske:  28. april do 29. april 2011
•  letne:  27. junij do 31. avgust 2011  
•  31. oktober - DAN REFORMACIJE
•  1. november - DAN SPOMINA NA MRTVE
•  25. december - BOŽIČ
•  26. december- DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
•  1. in 2. januar - NOVO LETO
•  7. februar – POUKA PROST DAN, dan se nadomesti 13. novembra 2010
•  8. februar - PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
•  25. april - VELIKONOČNI PONEDELJEK
•  26. april – POUKA PROST DAN, (dan se nadomesti 7. maja 2011)
•  27. april - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
•  1. in 2. maj - PRAZNIK DELA
•  25. junij - DAN DRŽAVNOSTI

Dodatni pouka prosti dnevi:
Če starši želite, lahko med šolskim letom izkoristite pet dni opravičene odsotnosti za 
svojega otroka, glede na svoje ali otrokove potrebe. Svojo odločitev morate razredniku 
sporočiti vsaj tri dni pred pričetkom odsotnosti. 

Informativni dan v srednjih šolah za 9. razred:
•  petek, 11. in  sobota, 12. februar 2011 

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:
4. maj:     NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
6. maj:     NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. maj:     NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred (1. 3. določi in objavi minister za šolstvo)
                 NPZ iz angleščine za 6. razred
27. maj:  seznanitev učencev z dosežki pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v 
               ovrednotene pisne naloge z a učence in starše)

Predmetni, razredni in popravni izpiti
• za učence 9. razreda:  1. rok:         16. do 29. junij 2011
• za ostale učence:         1. rok:         27. junij do 8. julij 2011 
• za vse učence:             2. rok:         18. do 31. avgust 2011
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UČITELJI , POUČEVANJE 
IN RAZREDNIŠTVO

  UČITELJ POUČEVANJE IN DRUGE 
OBVEZNOSTI RAZREDNIŠTVO

Smiljana Krapež 1. razred 1. razred   
Irena Česen 2./3. razred 2./3. razred     
Klavdija Štrancar 4. razred 4. razred         

Roberta Stegovec 5. razred 5. razred         
Heidi Rodman Sever 1. razred Podkraj 1. raz.  Pod. 
Katja Turk Medvešček 2. razred Podkraj 2. razred Pod. 

Veronika Tiohelj Bajc 3.  razred Podkraj 3. razred Pod.      

Irena Saksida TJA                

Ana Furlan TJA, DSP

Nataša Grom TIT, FIZ, MAT, OG 8. razred                

Silva Karim LVZ, LSN1, LSN2, LSN3,              

Franc Černigoj SLO

Urška Kumar SLO, DSP  
Lilijana Nabergoj BIO, KEM, NAR, GOS 9. razred    

Danica Peljhan MAT

Stojan Koren ŠVZ, IŠP 6. razred  

Martin Štinjek / Jasmina Likar ZGO, GEO, DVE 7. razred
Lejla Irgl knjižnica, ISP

Boris Vodopivec GVZ

Andrejka Repič II1, II2, II3

Nives Bratina Furlan OPB

Barbara Jež ISP
Boštjan Lemut UBE, MME, ROM, OID
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STIKI MED STARŠI IN ŠOLO

GOVORILNE URE
Šola Col

RAZRED RAZREDNIK DAN, URA, PROSTOR

1. a Smiljana Krapež torek, 7.30 - 8.15, kabinet

2./3. a Irena Česen torek, 10.30 - 11.15, kabinet

4. a Klavdija Štrancar poned. 11.05 – 11.50, učilnica 4. r. 

5. a Roberta Stegovec sreda, 11.05 – 11.50, kabinet 4./5. r

6. a Stojan Koren cetrtek, 10.15 – 11.00, zbornica

7. a Martin Štinjek četrtek, 9.10 – 9.55, kabinet GEO/ZGO

8. a Nataša Grom cetrtek, 10.15-11.00, zbornica

9. a Lilijana Nabergoj sreda, 9.10-9.55, kabinet NAR

Podružnica  Podkraj

1. c Heidi Rodman Sever torek, 12.15 - 13.00

2. c Katja Turk Medvešček ponedeljek, 12.15 – 13.00

3. c Veronika Tihelj Bajc ponedeljek, 12.15 – 13.00
Trikrat v šolskem letu bodo za starše učencev predmetne stopnje skupne  popoldanske 
pogovorne ure (od 15.30 do 17.00):
1. sreda, 17. november 2010 
2. sreda, 16. marec 2011
3. sreda,  11. maj 2011.

RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem posameznega ali posameznih 
razredov ali pa staršem vseh učencev šole.

Za šolsko leto načrtujemo najmanj dva skupna roditeljska sestanka.
- september 2010: razredni roditeljski sestanki
- januar ali februar: predavanje zunanjega strokovnjaka
- Po potrebi bomo izvedli še dodatne roditeljske sestanke po posameznih razredih.  

(9. razred – predavanje s področja poklicnega svetovanja, roditeljski sestanki za šolo v 
naravi ...)
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OBVEZNE IN DRUGE 
DEJAVNOSTI OB POUKU 

Športni, kulturni, naravoslovni in tehnični dnevi:
Izvajajo se v šolskem letu v skladu s predmetnikom.

Dodatni in dopolnilni pouk:
Uspešnejši učenci bodo svoje znanje obogatili pri dodatnem pouku in se udeležili 

različnih tekmovanj v znanju. Dodatni pouk za slovenščino, matematiko in kemijo je 
za učence 9. razreda tedensko organiziran.

Za učence z učnimi težavami bo organiziran dopolnilni pouk.

Prireditve:
- Slovenski kulturni praznik: zapisovanje o starih godcih, razstava fotografij, starih 
harmonik, izdaja glasila in nastop naših harmonikašev
- Podkraj: Materinski dan (marec)
- Col: pozdrav pomladi

Tabori, srečanja, dogodki:
- 5. kiparski tabor

Šola v naravi:
I. triletje:
Plavalna – za 3. razred Col in Podkraj, Seča, 23. 5. 2011 – 27. 5. 2011
II. triletje.
Zimska – za 6. razred na Arehu na Pohorju, 3. 1. 2011 – 7. 1. 2011 
III. triletje:
Naravoslovna – za 8. razred, od 8. 11. 2011 – 12. 11. 2011 (CŠOD Kranjska Gora)

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 
Po Kriterijih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi OŠ 

Col imajo starši, ki šole v naravi ne zmorejo plačati v celoti, pravico do sub-
vencionirane šole v naravi.

Starši  to pravico uveljavljate prostovoljno, na podlagi pisne vloge, ki jo 
dobite v šoli ali na spletni strani  šole in skupaj z dokazili, do konca septembra 
2010, pošljete na naslov šole s pripisom “Subvencionirana ŠN”.

Več o subvencioniranju šole v naravi lahko preberete na naših spletnih 
straneh.

Počitniško varstvo:
Šola bo zagotovila počitniško varstvo otrok, če bo dovolj prijav.
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INTERESNE DEJAVNOSTI

Organizacija šole:
INTERESNA DEJAVNOST MENTOR DAN IN URA (vpiši)

Otroški pevski zbor Lejla Irgl
Planinski krožek Roberta Stegovec
Špotrtni krožek za 1. triletje David Koren
Likovni krožek Silva Karim
Angleščina Ana Furlan
Šahovski krožek Franc Odar
Bralna značka  5.– 9. raz. Franc Černigoj
Bralna značka 1.– 5. raz učiteljice 1. – 5. razr. 
Angleška bralna značka Irena Saksida

Ponudba zunanjih sodelavcev:
Klekljanje Čipkarska šola Idrija
Rokomet RK Col
Plesni tečaj Plesni center ADC

Košarka KK Ajdovščina

PODRUŽNICA PODKRAJ
Otroški pevski zbor Lejla Irgl
Planinski krožek Roberta Stegovec
Bralna značka učiteljice od 1.– 3. razreda
Angleščina Ana Furlan

Ponudba zunanjih sodelavcev:
Klekljanje Čipkarska šola Idrija

____________________________________________
* Za dan in čas interesnih dejavnosti se bodo mentorji dogovorili z učenci. Učenci si v tabelo sami vpisujejo 
podatke o času izbrane interesne dejavnosti.
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ŠOLSKA 
SVETOVALNA SLUŽBA

V šolski svetovalni službi je zaposlena socialna delavka. Ta svetuje učencem in 
staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja 
šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Socialna delavka se z bodočimi učenci  in njihovimi starši  prvič sreča pri vpisu v  
šolo. V šolskem letu 2010/11 bo  vpisovala v februarju, otroke, rojene v letu 2005.

V času šolanja se socialna delavka  s svetovalnim odnosom vključuje v aktulno 
problematiko, koordinira nacionalne preizkuse znanja in odkrivanje ter delo z 
nadarjenimi učenci in z učenci z učnimi težavami, ureja subvencionirano prehrano. 
Skrbi  tudi za vzgojno preventivno delo s posamezniki in skupinami. 

V 9. razredu se z učenci in njihovimi starši pogosteje srečuje. Seznanja jih z 
vrstami poklicev, časom, krajem  in zahtevnostjo šolanja, vpisnih pogojih in rokih, 
štipendiranju.

Na socialno delavko se lahko starši in otroci obrnete, če se znajdete v kakršnikoli 
socialni ali osebni stiski.

Aktualne teme (štipendije, razpis za vpis ...) lahko najdete na spletni strani šole, 
povezava Šolska svetovalna služba.

MEPI 

Mepi je program prostovoljnih, rekreativnih, izobraževalnih, kulturnih in 
avanturističnih dejavnosti, ki pokrivajo štiri področja: prostovoljno delo, odpravo, 
veščine in rekreativni šport. Namenjen je vsem mladim med 14. in 25. letom.

Več informacij o programu Mepi lahko najdete na  spletnih straneh: www.mepi.
info. Koordinatorica programa je ga. Nives Bratina Furlan.

MLADINSKE DELAVNICE

Mladinske delavnice so primarno – preventivni program za mladostnike. Namenjen 
je učencem 8. in 9. razreda. Preko socialnih iger, pogovora, likovnih in gibalnih tehnik, 
vodenih fantazij ... mladostniki spoznavajo sami sebe in gradijo medsebojne odnose. 

PROSTOVOLJNO DELO

Mladi v prostovoljnem delu uresničujejo osnovne človeške vrednote, kot so nesebična 
ljubezen, spoštovanje, zaupanje in samozaupanje, sprejemanje drugačnosti …

Na šoli se zavedamo, da je razvijanje čuta do sočloveka v obdobju mladostništva 
velikega pomena za izgradnjo zdrave osebnosti.

Na naši šoli prostovoljno delo vpeljujemo na različnih področjih življenja in dela 
šole. Prostovoljci pomagajo pri pouku, pri podaljšanem bivanju, jutranjem varstvu, pri 
integraciji učencev tujcev in otrok s posebnimi potrebami, nudijo individualno učno 
pomoč, …

Vključeni smo v slovensko mrežo prostovoljskih organizacij (www.prostovoljstvo.
org).



19

ODKRIVANJE IN DELO 
Z NADARJENIMI UČENCI

Po konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, le-to poteka  v dveh fazah.
Prva faza je evidentiranje. Posamezni učitelji oz. svetovalna služba na podlagi 

kriterijev, ki jih določa koncept (izjemni dosežki, dosledno doseganje odličnih ocen, 
…), predlagajo učence, ki po njihovem mnenju na različnih področjih izkazujejo 
nadarjenost.

Druga faza je identifikacija. Ta poteka s pomočjo dveh psiholoških testov (intelek-
tualne sposobnosti in ustvarjalnost) ter vprašalnika o posameznem učencu za učitelje, 
ki ga poučujejo.

Identificiran je tisti učenec, ki je izpolnil kriterij na vsaj enem izmed psiholoških 
testov ali po vprašalniku za učitelje.

Po identifikaciji učenca sledi razgovor s straši, izdelava individualnega programa 
in delo z nadarjenim (pri pouku, dodatnem pouku, delavnicah …)

INDIVIDUALNA STROKOVNA POMOČ (ISP)
Specialna pedagoginja in drugi strokovni delavci po odločbah in na predlog 

razrednika ter s privoljenjem staršev nudijo pomoč učencem s specifičnimi učnimi 
težavami.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Učbeniški sklad:
Učenci od 1. do 9. razreda si lahko izposodijo komplet ali posamene učbenike v 

učbeniškem skladu, ki ga ima šola. 

Šolska knjižnica:
Knjižnica obsega matično knjižnico in knjižnico na podružnici v Podkraju.
Nabavljamo in izposojamo knjižno in neknjižno gradivo. V čitalnici učenci lahko 

berejo revije in časopise.
Učenci si lahko izposojajo knjižnično gradivo po urniku, ki ga določi 

knjižničarka.
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URNIK KNJIŽNICE

Ponedeljek 7.00 - 8.15 9.10 - 13.00
Torek 8.15 - 9.05 10.15 - 12.00 12.45 - 14.00
Sreda 7.00 - 9.05 11.30 - 13.30 v Podkraju
Četrtek 7.00 - 8.15 9.10 - 12.45
Petek 9.10 - 9.55 11.05 - 11.50 13.00 - 13.30

 Učenci so izposojeno knjžnjično gradivo dolžni vrniti pravočasno in nepoškodovano!

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska kuhinja nudi učencem malico, dietno malico in kosilo.
V primeru zdravstvenih težav; če je učenec upravičen do dietne prehrane, morate 
starši, na začetku šolskega leta oddati razredniku zdravniško potrdilo (z navodili dietne 
prehrane).
Malica je od 9.55 do 10.15; za učence od 1. do 5. razreda v matični učilnici, za ostale 
učence pa v jedilnici.
Kosilo traja od 11.50 do 13.30.

Subvencionirana šolska prehrana
V juniju 2010 je stopil v veljavo nov Zakon o šolski prehrani, ki uvaja kar nekaj novosti 
na področju šolske prehrane.
Po tem zakonu so učenci upravičeni do subvencionirane prehrane, ki jo lahko uveljavite 
starši oz. skrbniki  z predpisano »Prijavo učenca na šolsko prehrano«, ki jo učenci v 
juniju dobijo v šoli. S prijavo lahko uveljavljate  pravico do:

• Splošne subvencije za malico, do katere so upravičeni vsi učenci, ne glede na dohodek 
na družinskega člana (to je 2/3 cene malice).
• Dodatne subvencije za malico, do katere so upravičeni le tisti učenci, za katere je v 
odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega 
člana do 30% povprečne plače v RS.
• Subvencije za kosilo so upravičeni le tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev 
pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5,0 
% povprečne plače v RS.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca ste starši dolžni odjaviti prehrano 
za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Za pravočasno odjavo se šteje odjava 
posameznega obroka, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, ali v primeru 
bolezni-isti dan.
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OTROCI IN VARNA UPORABA 
SVETOVNEGA SPLETA

Vsi vemo, da so otroci izjemno dojemljivi za nove tehnologije, še posebej če so te 
povezane z računalniki. Ponavadi otroci na tem področju odrasle kar krepko prehiteva-
jo. Ne glede na njihovo znanje in obvladovanje uporabe računalnika pa je svetovni splet 
prepoln različnih pasti. Prav zato smo se odločili, da omenjeni problematiki namenimo 
nekaj vrstic tudi v naši šolski publikaciji.

Zdi se nam pomembno, da imamo starši nadzor nad tem, kaj otroci počno na spletu, 
v klepetalnicah in s čim vsem prihajajo v stik na spletnih straneh. Prvi korak, preden 
otroku dovolimo samostojno uporabo internetnih storitev, naj bo dogovor za pravila 
rabe:
• omejimo čas, ki ga otroci smejo prebiti na svetovnem spletu;
• pogovarjajmo se z otroki o njihovih prijetnih in neprijetnih izkušnjah, ki jih doživljajo 
ob uporabi svetovnega spleta;
• povejmo jim, da je »pogovor« v klepetalnicah z ljudmi, ki imajo izmišljena imena, 
enak temu, da bi na cesti klepetali s tujci;
• prepovejmo jim posredovanje kakršnihkoli osebnih podatkov (naslov, telefonska 
številka);
• ne dajajmo otrokom podatkov o številkah bančnih kartic in o geslih, kar bi jim 
omogočilo spletno nakupovanje;
• povejmo jim, da vse, kar vidijo ali berejo v spletu, ni nujno resnično;
• nabavimo in namestimo programsko opremo, ki bo filtrirala neprimerne vsebine.

Zavedajmo se, da se otroci na svetovnem spletu lahko srečujejo z vsebinami, ki 

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
Po Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Col imajo učenci možnost 

pridobitve statusa (npr. status športnika, kulturnika, ...) in s tem pravico do prilagaja-
nja šolskih obveznosti. Predlog za pridobitev statusa, skupaj z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev, pisno pošljejo starši/skrbniki učenca na naslov šole s pripisom “Status” do 
konca septembra tekočega šolskega leta.

Več o pridobitvi statusa lahko preberete na naših spletnih straneh. 
 

Ko se otrok vrne nazaj v šolo, ga morate ponovno prijaviti na malico, kosilo.

Ne odjavljene ali prepozno odjavljene obroke ste starši dolžni v celoti plačati. Odjava 
prehrane za nazaj ni mogoča.

Starši odjavite  malico in kosilo v tajništvo, na telefonsko številko 3643350 od 7.30 
do 8.00.
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VARNOST UČENCEV

Šola skrbi za varnost učencev tako, da:
	 upošteva predpise o varnosti,
	 v objektu šole in na zunanjih površinah odstranjuje vse morebitne nevarnosti,
	 sodeluje z Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, skupaj 

z njim pregleduje nevarne poti, načrtuje varne prehode čez cesto in prvošolčkom 
podari rumene rutice in kresničke,

	 sodeluje s Policijsko postajo Ajdovščina, ki ob šoli postavlja kontrole hitrosti 
prometa, obiskuje posamezne razrede in učence seznanja z nevarnostmi.

Varnosti otrok namenjamo prav posebno skrb. 
Dostop na šolsko dvorišče 

je zato prepovedan za vsa vozila, 
razen za šolski kombi.

jih ne morejo razumeti ali dojeti. Razen tega lahko otroci z interneta snemajo različne 
datoteke, ki lahko vsebujejo viruse, črve ali trojanske konje.

Znati uporabljati svetovni splet je danes nuja in prav je, da otroke že zgodaj naučimo 
varne in odgovorne uporabe, nikakor pa ni dobro, da bi otroci na računalniku preživljali 
toliko časa, da bi zanemarili stik s prijatelji, družinskimi člani in navsezadnje tudi z 
naravo.

Še nekaj napotkov: Če uporabljate Internet Explorer, lahko na spletnem iskalniku 
»Najdi.si« vključite družinski filter. Vključitev je zelo enostavna, navodila so jasna.

Na svetovnem spletu lahko najdete različne programe, ki nudijo brezplačen časovno 
omejen preizkus delovanja. Naj naštejem nekatere: Content Protect, CYBERsitter, Net-
Nanny, Cyber Patrol. 

Več o tem si seveda lahko preberete na svetovnem spletu, nekaj natančnejših navo-
dil pa lahko dobite pri učiteljici Silvi Karim v času govorilnih ur.

 SAFE-SI
http://www.safe.si/ je točka obveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladost-

nike v Sloveniji. Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
in Arnes, financirata pa  ga Generalni direktorat za informacijsko družbo pri Evrop-
ski komisiji in Direktorat za informacijsko družbo pri Ministrstvu za visoko šolstvo, 
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DELČEK IZ ŠOLSKEGA 
HIŠNEGA REDA

	Učenci naj v šolo prihajajo  največ 10 minut pred poukom ali drugimi dejavnostmi, 
takrat se šola tudi odklepa. Učence-vozače, ki v šolo pridejo več kot 10 min. prej, 
dežurni učitelj spusti v šolo. Ti učenci počakajo v garderobah.

	Učenci od 1., 2. in 3. razreda v šolo prihajajo  skozi stranski vhod do garderob, 
učenci  od 4. do 9. razreda pa skozi glavni vhod. Učenci se  v garderobi  
preobujejo v šolske copate.

	 Začetka pouka in posameznih ur učenci ne smejo zamujati. Zamudo se, z izjemo 
tehtnega opravičila, obravnava kot neopravičen izostanek.

	 V šoli se pozdravljamo.
	 Ko učenci končajo z zaposlitvami na šoli, morajo stavbo zapustiti. Na šolo se ne 

smejo pozneje vračati, razen v dogovoru z učitelji, prav tako ne smejo uporabljati 
šolskih prostorov brez vednosti učitelja.

	 Odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega  razloga morajo 
starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Isto velja za odsotnost pri varstvu in 
podaljšanem bivanju. 

	 Če želijo učenci, ki so pri varstvu, prej ali peš domov, morajo razredniku prinesti 
pisno dovoljenje staršev, ki je lahko letno (obrazec) ali pa za vsako odsotnost 
posebej. (Obrazec je v tej publikaciji.)

	 Dežurni učitelj in dežurni učenec spremljata izvajanje šolskega pravilnika na šoli.
	 Prihajanje v šolo z motornimi kolesi je prepovedano.
	 V šoli je prepovedana uporaba prenosnih telefonov in drugih avdio-video naprav.
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PREVOZI OTROK
                                                                                      
ZJUTRAJ:                                                            

KOMBI - šolski
KOMBI - Avrigo AVTOBUS

1. vožnja: 1. vožnja:
7.10 Malo Polje 6.30 Vodice-Col 6.45 Hrušica
7.20 Malo Polje - Police 7.00 Bela 6.55 Podkraj

7.10 Sanabor 7.00 Višnje
7.20 Col 7.05 Col
7.25 Višnje 7.15 Gozd
7.30 Podkraj 7.20 Žagolič
2. vožnja: 7.25 Col
7.45 Vodice 2. vožnja:
8.05 Podkraj 8.00 Gozd
8.10 Hrušica-Podkraj 8.10 Žagolič

PO KONČANEM POUKU (ODHODI):
KOMBI - šolski KOMBI - Avrigo AVTOBUS

12.10 Podkraj-Višnje - Col
12.20 Col-Bajc-Sanabor-
Bela

12.00 Gozd (redna linija)

12.45 Col - Podkraj
13.35 Col-Malo Polje-
Police

13.40 Col-Podkraj

13.10 Podkraj-Hrušica 13.40 Col-Gozd*
13.50 Col-Bajc-Sanabor-
Bela

13.20 Podkraj-Vodice-Col 14.10 Col-Gozd

14.00 Col-Podkraj*

Odhodi  šolskega kombija so izpred šole Col  in šole Podkraj.
Odhodi avtobusa so s postajališč ob šoli.
_____________________________________________________________________

* Velja ob petkih.
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OPRAVIČILO

Spoštovani!
Prosim, da opravičite izostanek od pouka od ............ do
........... zaradi: .....................................................................
.............................................................................................
Lep pozdrav!

Datum: .........................  Podpis staršev: ............................

OPRAVIČILO

Spoštovani!
Prosim, da opravičite izostanek od pouka od ............ do
........... zaradi: .....................................................................
.............................................................................................
Lep pozdrav!

Datum: ......................... Podpis staršev: ..........................

OPRAVIČILO

Spoštovani!
Prosim, da opravičite izostanek od pouka od ............ do
........... zaradi: .....................................................................
.............................................................................................
Lep pozdrav!

Datum: ......................... Podpis staršev: ...........................



26

OPRAVIČILO

Spoštovani!
Prosim, da opravičite izostanek od pouka od ............ do
........... zaradi: .....................................................................
.............................................................................................
Lep pozdrav!

Datum: .........................  Podpis staršev: ............................

OPRAVIČILO

Spoštovani!
Prosim, da opravičite izostanek od pouka od ............ do
........... zaradi: .....................................................................
.............................................................................................
Lep pozdrav!

Datum: ......................... Podpis staršev: ..........................

OPRAVIČILO

Spoštovani!
Prosim, da opravičite izostanek od pouka od ............ do
........... zaradi: .....................................................................
.............................................................................................
Lep pozdrav!

Datum: ......................... Podpis staršev: ...........................



27

OPRAVIČILA 
ZA ODSOTNOSTI OD VARSTVA

Za učence - vozače je varstvo od konca pouka do prevoza domov obvezno.
Če se učenec v dogovoru s starši varstva ne bo udeležil, mora o tem, pred pričetkom 

varstva obvestiti učitelja, ki varstvo izvaja, ali razrednika. Pri tem mu mora pokazati 
tudi opravičilo staršev. Opravičilo je lahko dnevno (velja za posamene dni) ali pa letno 
(velja za katerikoli dan v šolskem letu). 

LETNO OPRAVIČILO ZA OBČASNE
ODSOTNOSTI OD VARSTVA

Spodaj podpisani starši učenca: _________________________, ki 
obiskuje ___. razred, 
v šolskem letu 2010/11 dovoljujemo, da gre naš otrok občasno prej 
domov.

Datum:                                                                    Podpis staršev: 
_____________________
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Datum 
odsotnosti Podpis staršev Datum 

odsotnosti Podpis staršev

DNEVNA OPRAVIČILA 
ZA ODSOTNOSTI OD VARSTVA

Ime in priimek učenca: 

Razred:
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PON. TOR. SRE. ČET. PET.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

URNIK

URNIK

PON. TOR. SRE. ČET. PET.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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“MI DELAMO TAKO”
O ŽIVLJENJU IN DELU NAŠE ŠOLE
V ŠOLSKEM LETU 10/11

Avtorji kiparskih del, ki jih objavljamo v publikaciji, so učenci 
likovnega krožka.

Za učiteljski zbor: ravnatelj Ivan Irgl
Pripravila: Nives Žibrik
Oblikovanje: Silva Karim

Osnovna šola Col
Col 35, 5273 Col
Tel.: 05 36 43 350, faks: 05 36 43 357

http://www.os-col.si


