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UVODNA PREDSTAVITEV ŠOLE 
 
Osnovna šola Dobravlje je javni zavod, ki izvaja osnovno izobraževanje splošnega tipa in ima sedež v 
Dobravljah, št. 1. Poleg centralne šole ima šola še štiri podružnične šole: 

- Podružnica Črniče, Črniče 27, 5262 Črniče 
- Podružnica Skrilje, Skrilje 39, 5263 Dobravlje 
- Podružnica Vipavski Križ, Vipavski Križ 10, 5270 Ajdovščina 
- Podružnica Vrtovin, Vrtovin 74, 5262 Črniče 

 
S 1. 9. 2016 je ukinjena podružnična šola Šmarje. Občina Ajdovščina je objekt podružnice na 
naslovu Šmarje 48, 5295 Branik, Osnovni šoli Dobravlje izvzela iz upravljanja.  
 
Osnovno šolo Dobravlje je ustanovil OBLO Ajdovščina 29. 12. 1962. Na podlagi Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91) so se z Odlokom o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in 
izobraževanja v občini Ajdovščina, št. 0263/92, prenesle ustanoviteljske pravice na Skupščino občine 
Ajdovščina. 
 
Šolski okoliš Osnovne šole Dobravlje obsega 21 vasi, ki se združujejo v 14 krajevnih skupnosti: 

Batuje, Brje, Cesta, Črniče, Dobravlje, Gojače - Malovše, Kamnje - Potoče, Selo, Skrilje, 
Stomaž, Šmarje, Velike Žablje, Vipavski Križ in Vrtovin. 
 

Na matični šoli v Dobravljah je organiziran pouk za učence od 5. do 9. razreda. Učenci nižjih razredov 
imajo pouk v podružničnih šolah, ki so v središčih naslednjih krajevnih skupnosti: Vipavski Križ, 
Vrtovin, Črniče in Skrilje. Na podružnični šoli Črniče je tudi oddelek 5. razreda.  
 
Podružnica Okoliš 

Črniče Črniče, Batuje, Selo, Gojače, Malovše, Ravne 

Skrilje Skrilje, Dobravlje, Stomaž, Brje, Kamnje, Potoče 

Vipavski Križ Vipavski Križ, Male Žablje, Velike Žablje, Plače, Cesta, Šmarje, 

Vrtovče, Zavino 

Vrtovin Vrtovin 

 
 
Število učencev v šolskem letu 2017/18 
 
  Podružnice 
 

Naziv 
podružnične 
šole 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred SKUPAJ 

PŠ Črniče 17 26 22 19 19 103 

PŠ Skrilje 19 17 21 19 / 76 

PŠ Vipavski 
Križ 

17 19 20 15 / 71 

PŠ Vrtovin 3 5 2 5 / 15 

SKUPAJ 56 67 65 58 19 265 
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  Matična šola 
 

razred Oddelek A Oddelek B Oddelek C SKUPAJ 

5. razred 28 / / 28 

6. razred 27 27 / 54 

7. razred 26 25 / 51 

8. razred 21 26 / 47 

9. razred 25 27 / 52 

SKUPAJ 232 

 
 Skupaj učencev: 497 
 
Število oddelkov v šolskem letu 2017/18 
 

OŠ Dobravlje Št. oddelkov Št. oddelkov PB SKUPAJ 

Matična šola 9  0 9 

Črniče 5 2,64 7,64 

Skrilje 4 2 6 

Vipavski Križ 4 2,28 6,28 

Vrtovin 2 0,64 2,64 

Skupaj 24   31,56 

 
Pri delu bomo upoštevali: zakone in predpise, predmetnik za osnovno šolo, strokovna priporočila, ki 
jih posreduje Zavod za šolstvo, potrebe okolja, finančne, kadrovske in prostorske pogoje šole ter 
sprotne okrožnice in priporočila Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. 

 
 
Način prihajanja v šolo 
 
Večina učencev Osnovne šole Dobravlje je vozačev. Na matično šolo se vozi 202 učencev, kar 
predstavlja 87 %, na podružnice 218 učencev, kar predstavlja 82,26 % vseh učencev na 
podružnicah. Vseh vozačev na matični šoli in podružnicah je 436 od skupno 497 učencev, kar 
znaša 84,5 %. 
 
 
Podružnična šola Črniče 

KRAJ Način prihajanja v šolo 

 učenci, ki se vozijo peš 

Batuje 8 0 

Črniče  20 

Gojače 7 0 

Malovše 6 0 

Osek 1 0 

Potoče 1 0 

Ravne 9 (kombi) 0 

Selo 44 0 

Ajdovščina  2 0 

Branik  1 0 

Lokavec 2 0 

Male Žablje  1 0 

Podraga 1 0 

Skupaj 83 20 

SKUPAJ 103 
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Podružnična šola Skrilje 

KRAJ Način prihajanja v šolo 

 učenci, ki se vozijo peš 

Cesta 1  

Brje 18 (kombi)  

Dobravlje 17  

Kamnje 5 (kombi)  

Potoče 9 (kombi)  

Skrilje  9 

Stomaž 15  

Predmeja  2 (Skrilje) 

Skupaj 65 11 

SKUPAJ 76 

 
 
Podružnična šola Vipavski Križ 

KRAJ Način prihajanja v šolo 

 učenci, ki se vozijo peš 

Cesta 12  

Dobravlje 8  

Male Žablje 16  

Plače 10 (kombi)  

Potoče 1  

Vel. Žablje 15   

Vipavski Križ  4 

Vrtovče 5   

Skupaj 67 4 

SKUPAJ 71 

 
*učence iz zaselkov Pikči in Kozja Para pobere kombi 

 
 
Podružnična šola Vrtovin 

KRAJ Način prihajanja v šolo 

 učenci, ki se vozijo peš 

Vrtovin  12 

Potoče 2  

Šmarje 1  

Skupaj 3 12 

Skupaj 15 
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Matična šola 

KRAJ Način prihajanja v šolo 

 z avtobusom peš 

Ajdovščina 1  

Brje 7  

Batuje 9  

Cesta 29  

Črniče 13  

Dobravlje  14 

Gojače 8  

Kamnje 8  

Lokavec 2  

Male Žablje 14  

Malovše 5  

Osek 2  

Plače 7  

Potoče 13  

Preserje 1  

Ravne 6  

Selo 20  

Skrilje 0 16 

Stomaž 14  

Šmarje 4  

Vel. Žablje 9  

Vipavski Križ 5  

Vrtovin 13  

Vrtovče 11  

Zavino 1  

skupaj 202 30 

SKUPAJ 232 

 
 
  



Osnovna šola Dobravlje: Letni delovni načrt za šol. leto 2017/18 

 

6 
 

 
Predmetnik osnovne šole 
 

Predmet/razred 
 

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

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
Prvi tuji jezik: 
angleščina 

 2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 
Domovinska in drž. 
kultura in etika 

      1 1  

Spoznav. okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravosl. in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnolog.      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmet 1       2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2       1 1 1 

Izbirni predmet 3       1 1 1 

Neobvezni izbirni 
predmet 

2   1/2 1/2     

Oddelčna skupnost    0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Št. ur ted. obvezni 
program 

20 23 24 23,5/ 
 

25,5 
 

25,5 27/ 
28 

27,5/ 
28,5 

27,5/ 
28,5 

Št. ur tedensko z NIP    24,5 
ali 

25,5 

26,5 
ali 

27,5 

26,5 
ali 

27,5 

   

Št. tednov 
 

35 35 35 35 35 35 35 35 32 

 
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na višji, zahtevnejši 
ravni.  
 
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali kakšnega drugega 
vzroka težave z razumevanjem šolske snovi. 
 
Individualna strokovna pomoč je namenjena nadarjenim učencem in učencem s specifičnimi 
težavami. 
 
Dodatna strokovna pomoč 
Tovrstna oblika pomoči je namenjena učencem za premagovanje različnih primanjkljajev. 
Postopek usmerjanja opravi strokovna komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki 
določi obseg in vrsto individualne pomoči.  
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Dnevi dejavnosti  

V okviru dnevov dejavnosti učenci opravijo različne projekte in raziskovalne naloge, predvsem pa 
dneve dejavnosti načrtujemo kot medpredmetno sodelovanje. 
Športnih dnevov je v vsakem razredu pet in so enakomerno razporejeni med šolskim letom. 
Kulturni dnevi so v prvi triadi po štirje, v drugi in tretji triadi pa po trije.   
Naravoslovni dnevi so po trije v vsakem razredu. 
Tehniški dnevi so trije v prvi triadi, v drugi in tretji triadi pa so štirje v vsakem razredu.  
Program dnevov dejavnosti se nahaja v prilogi. 

 
NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV POGOJEV DELA 
 
V preteklem šolskem letu (2016/17) smo izvedli vsa načrtovana dela in nabavili opremo, ki jo 
potrebujemo za opravljanje dejavnosti. 

1. Na podružnični šoli Vipavski Križ so bila odstranjena stara dotrajana okna in montiranih 13 
novih oken v vseh prostorih na južni fasadi. 

2. Na podružnici Vipavski Križ je bil tudi brušen in na novo polakiran parket v knjižnici in v 
prostoru vrtca v drugem nadstropju. 

3. Na podružnici Črniče so bila prepleskana vsa vrata v drugem nadstropju. 
4. Pred podružnično šolo Črniče je bil urejen prostor, kjer se je prej nahajal odprti peskovnik 

(betoniranje). Na prostor se bo montiralo klopi in mizo, kjer se bodo lahko učenci zadrževali v 
popoldanskem času.  

5. Na podružnici Vrtovin so bila izvedena slikopleskarska dela v obeh učilnicah, na spodnjem 
hodniku in v garderobnem prostoru. Prebarvana so bila tudi vrata obeh učilnic in stopniščna 
ograja. V kuhinji so bile položene nove ploščice, popravljen je bil kuhinjski tlak, kamor je bil 
položen nov ultrapas in montirano novo okno. 

6. Na podružnici Skrilje so bila izvedena manjša popravila na zunanjem zidu, kjer so posamezni 
kamni odpadali. 

7. Na objektu Osnovne šole Dobravlje so bile montirane kamere za izvajanje videonadzora na 
točkah, ki pokrivajo vhode. 

8. Nabava projektorjev in računalnikov glede na potrebe posodabljanja učilnic. 
 
Za šolsko leto 2017/2018 načrtujemo sledeče izboljšave: 
 
1. Izdelava in montaža novih oken za drugo nadstropje v Vipavskem Križu. 
2. Nabava računalnikov in IKT opreme glede na potrebe v skladu z razpisom SIO. 
3. Ureditev lastništva plinske postaje na matični šoli v Dobravljah. 
4. Namestitev hladilne komore v Dobravljah. 
5. Povečanje učilnice v Skriljah. 
6. Nabava klim, v primeru, da ne pride do realizacije v letu 2017/18. 
7. Nakup druge potrebne opreme, ki je v primeru nepredvidenih okvar potrebna za nujno 

delovanje šole. 
8. V Dobravljah pleskanje treh učilnic in hodnikov. 
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UČENCI IN UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI 
 
 
Podružnična šola Črniče 
 

RAZRED UČITELJ M Ž SKUPAJ 

1.  Mateja Soban 
Erika Štrancar, druga učiteljica v prvem razredu, 10 

ur 

Petra Koncut/Darja Henigman (NIP ANG) 

9 8 17 

2.  Tamara Kukanja 
Petra Koncut/Darja Henigman (ANG) 

16 10 26 

3.  Klementina Lemut 
Tjaša Vidmar Kenda (ANG) 

11 11 22 

4.  Sonja Lulik 
Tjaša Vidmar Kenda (ANG) 
Franc Leben (GUM) 
Vanesa Gregorič (NIP italijanščina) 
Helena Ferjančič (NIP računalništvo) 

14 5 19 

5.  Tjaša Vidmar Kenda 
Sonja Makuc (LUM) 
Franc Leben (GUM) 
Irena Pelicon (ŠPO) 
Vanesa Gregorič (NIP italijanščina) 
Helena Ferjančič (NIP računalništvo) 

13 6 19 

SKUPAJ  63 40 103 

 
 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

SKUPINA/UČITELJ 

1. razred 17 Skupina 1: Danica Matić (1. in 3. r.)  
Skupina 2: Lilijana Rosa (2. r.)  
Skupina 3: Bogdan Bone (4. in 5. r.) 

v deležih še: Vanesa Gregorič, Polona Krkoč, Peter 
Valič, Mateja Soban 
Skupina 4: Tamara Kukanja, Lilijana Rosa, Tjaša 

Vidmar Kenda, Sonja Lulik (3., 4. in 5. r.) 

2. razred 26 

3. razred 22 

4. razred 19 

5. razred 19 

SKUPAJ PB 103 

 
 
Podružnična šola Skrilje 
 

RAZRED UČITELJ M Ž SKUPAJ 

1.  Anita Vodopivec 
Petra Koncut/Darja Henigman, druga učiteljica v 

prvem razredu (10 ur) 

Petra Koncut/Darja Henigman (NIP ANG) 

10 9 19 

2.  Agata Marušič 
Petra Koncut/Darja Henigman (ANG) 

8 9 17 

3.  Magda Bajec/Mateja Kompara 
Petra Koncut/Darja Henigman (ANG) 

10 11 21 

4.  Tina Žagar 
Franc Leben (GUM) 
Petra Koncut/Darja Henigman (ANG) 
Helena Ferjančič (NIP računalništvo) 

7 12 19 

SKUPAJ  45 41 76 
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PODALJŠANO 
BIVANJE 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

UČITELJ 

1. razred 19 Skupina 1: Vesna Stibilj (1. in 2. razred) 

v manjšem deležu Vanesa Gregorič, Anita Vodopivec, 
Agata Marušič  
Skupina 2: Pavel Volk (3. in 4. razred) 

v manjšem deležu Tina Žagar 
 
 

2. razred 15 

3. razred 21 

4. razred 16 

SKUPAJ PB 71 

 
Podružnična šola Vipavski Križ 
 

RAZRED UČITELJ M Ž SKUPAJ 
 

1.  Mateja Slokar 
Mateja Kompara, druga učiteljica v prvem razredu 

(10 ur) 

Dunja Tomšič (NIP ANG) 

8 9 17 

2.  Nataša Valič 
Dunja Tomšič (ANG) 

13 6 19 

3.  Dragica Vodopivec 
Dunja Tomšič (ANG) 

12 8 20 

4.  Mojca Paljk 
Dunja Tomšič (ANG), Franc Leben (GUM) 
Helena Ferjančič (NIP računalništvo) 

7 8 15 

SKUPAJ  40 31 71 

 
PODALJŠANO 

BIVANJE 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
UČITELJ 

1. razred 17 Skupina 1: Jana Štukelj (1. in 3. r) 

Skupina 2: Dunja Tomšič, Polona Puc (2. in 4. r. 

razred) 

Skupina 3: Mateja Kompara, Polona Puc (3. r. in 

4. r.) 

 

2. razred 19 

3. razred 19 

4. razred 15 

SKUPAJ PB 70 

 
 
Podružnična šola Vrtovin 
 

RAZRED UČITELJ M Ž SKUPAJ 

1. in 2.  
(kombinacija) 

Tanja Maver Jamšek 
Pavel Volk, ločeno poučevanje 3 ure tedensko 
Petra Koncut/Darja Henigman (ANG) 

1 2 3 

4 1 5 

3. in 4. 
(kombinacija) 

Martina Besednjak Repše 
Petra Koncut/Darja Henigman (ANG) 

0 2 2 

3 2 5 

SKUPAJ  8 7 15 

 
 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

UČITELJ 

1., 2., 3. in 4. 
razred 

15 Erika Štrancar  

Na podružnični šoli Vrtovin financira ure za ločeno poučevanje Občina Ajdovščina. 
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JUTRANJE VARSTVO 
 

ŠOLA ŠT. UČENCEV 1. 
RAZREDA 

URA  UČITELJ 

Črniče 14 
 

6.30–7.50 
(80 min) 

Mateja Soban (1x), Tamara Kukanja (1x), 
Lemut Klementina (1x), Lulik Sonja (1x), 
Franc Leben (1x) 

Skrilje 14 
 

6.30–7.55 
(85 min) 
 

Anita Vodopivec (1x), Agata Marušič (1x), 
Tina Žagar (1x), Franc Leben (2x) 

Vipavski Križ 10 
 

6.30–7.40 
(70 min) 

Marija Kovač (2x), Dragica Vodopivec 
(1x), Mojca Paljk (1x), Mateja Slokar (1x) 

Vrtovin 
 (financer občina) 

2  
(9 iz ostalih razredov) 

7.00–7.40 
(40 min) 

Martina Besednjak (1x), Tanja Maver 
Jamšek (2x), Pavel Volk (2x)  

 
 

UČENCI IN UČITELJI NA MATIČNI ŠOLI  
 

RAZRED UČITELJ 
 

M Ž SKUPAJ 

5. a Ana Čelik Čibej 15 13 28 

SKUPAJ  15 13 28 

 

6. a Danica Krapež 13 14 27 

6. b Polona Krkoč 16 11 27 

SKUPAJ  29 25 54 

 

7. a Polona Puc 14 12 26 

7. b Martina Černigoj 13 12 25 

SKUPAJ  27 24 51 

 

8. a Bogdan Bone 9 12 21 

8. b Damijana Čermelj 15 11 26 

SKUPAJ  24 23 47 

 

9. a Irena Pelicon 14 11 25 

9. b Tamara Šuligoj 13 14 27 

SKUPAJ  27 25 52 

 

SKUPAJ   122 110 232 

 

PODALJŠANO 
BIVANJE 

UČITELJ ŠTEVILO UČENCEV 

PB  Zaradi premajhnega števila učencev, ki bi 
obiskovali PB, se v letošnjem šolskem 
letu ne izvaja. 
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VARSTVO VOZAČEV 
 
Varstvo vozačev je organizirano na matični šoli in na podružničnih šolah Črniče, Vipavski Križ in  
Skrilje. Na podružnični šoli Skrilje se izjemoma priznava varstvo v jutranjem času za spremstvo 
učencev od avtobusnega postajališča. 
  

ŠOLA ŠT. UČENCEV  URA  UČITELJ 

Dobravlje 207 11.55–14.05 Marija Kovač, Peter Valič, (sistemizirano, 
ostali učitelji po realizaciji) 

Črniče 15 13.10–13.35 
(25 min) 

Klementina Lemut, Tamara Kukanja, 
Tjaša Vidmar Kenda, Sonja Lulik 

Skrilje 9 
 

14 

11.45–13.20 
(95 min) 

7.20–7.45  
(25 min) 

Magda Bajec, Anita Vodopivec, Agata 
Marušič, Petra Koncut/Darja 
Henigman,Tina Žagar 

Vipavski Križ 15 12.50–13.10 Mojca Paljk, Mateja Slokar, Nataša Valič, 
Dragica Vodopivec 
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RAZPORED PREDMETNIH UČITELJEV PO RAZREDIH – 2017/18 
 

Razred 5. a 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b 

Razrednik 
Ana Čelik 

Čibej 
Danica Krapež Polona Krkoč PolonaPuc Martina Černigoj Bogdan Bone Damijana Čermelj Irena Pelicon Tamara Šuligoj 

SLJ 
Ana Čelik 

Čibej 
Ksenija 
Trebovc 

Ksenija Trebovc 
Polona Puc 

Ksenija Trebovc 
* 

Polona Puc 
Helena 

Brataševec* 

Ksenija*  
Trebovc* 
Helena 

*Brataševec 

Polona Puc* 
Helena 

Brataševec* 
 

Polona Puc* 
Ksenija 

Trebovc* 

Helena 
Brataševec* 

 

MAT 
 

Ana Čelik 
Čibej 

Damijana 
Čermelj 

Damijana 
Čermelj 

Damijana Čermelj 
Martina Černigoj * 
Helena Ferjančič* 

Damijana Čermelj 
Martina Černigoj* 
Helena Ferjančič* 

Damijana 
Čermelj* 
Helena 

Ferjančič* 

Damijana Čermelj* 
 

Helena 
Ferjančič* 

Martina Černigoj 
Martina Černigoj 

TJA 
Danica 
Krapež 

Danica Krapež Danica Krapež Katja Bone Katja Bone 
Katja Bone* 

 

Katja Bone* 
Danica Krapež* 

 

Katja Bone* 
 

Danica Krapež* 

LUM 
Ana Čelik 

Čibej 
Sonja Makuc Sonja Makuc Sonja Makuc Sonja Makuc Sonja Makuc Sonja Makuc Sonja Makuc Sonja Makuc 

GUM 
Ana Čelik 

Čibej 
Franc Leben Franc Leben Franc Leben Franc Leben Franc Leben Franc Leben Franc Leben Franc Leben 

DRU 
Ana Čelik 

Čibej 
/ / / / / / / / 

GEO / Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač 

ZGO / Polona Krkoč Polona Krkoč Polona Krkoč Polona Krkoč Polona Krkoč Polona Krkoč Polona Krkoč Polona Krkoč 

DKE / / / Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač Marija Kovač / / 

FIZ / / / / / Stanko Čufer Stanko Čufer Stanko Čufer Stanko Čufer 

KEM / / / / / Bogdan Bone Bogdan Bone Bogdan Bone Bogdan Bone 

BIO / / / / / Tamara Šuligoj Tamara Šuligoj Tamara Šuligoj Tamara Šuligoj 

NAR / Bogdan Bone Tamara Šuligoj Bogdan Bone Tamara Šuligoj / / / / 

NIT 
Ana Čelik 

Čibej 
/ / / / / / / / 

TIT / 
Tina Skrt 

Stanko Čufer 
Tina Skrt 

Stanko Čufer 
Tina Skrt 

Stanko Čufer 
Tina Skrt 

Stanko Čufer 
Tina Skrt 

Stanko Čufer 
Tina Skrt 

Stanko Čufer 
/ / 

GOS 
Tamara 
Šuligoj 

Tamara Šuligoj 
 

Tamara Šuligoj   / / / / 

ŠPO Irena Pelicon 
Tjaž Oven* 

Dean Kovšca* 
 

Irena Pelicon* 
Tjaž Oven 

 

Dean Kovšca* 
Tjaž Oven* 

 

Dean Kovšca* 
Tjaž Oven* 

 

Irena Pelicon* 
Tjaž Oven* 

 

Irena Pelicon* 
Tjaž Oven* 

 

Tjaž  Oven* 
Irena Pelicon* 

 

Tjaž Oven * 
Irena Pelicon 

 

*Šola v skladu s spremenjenim 40. členom Zakona o osnovni šoli organizira pouk v manjših učnih skupinah pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina v osmem in devetem razredu. 
(Delitev poteka tudi pri predmetih matematika in slovenščina v 7. r. enkrat tedensko). Pouk v manjših skupinah poteka še pri predmetih tehnika in tehnologija, gospodinjstvo in šport, kjer se razredi 
delijo v skladu  s pravilnikom o normativih. 
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IZBIRNI PREDMETI 
 
 

Predmet Razred Število 
skupin 

Število ur 
tedensko/letno 

Število 
učencev 

Učitelj/učiteljica 

Italijanščina 1 (II1) 7. 1 2/70 7 Vanesa Gregorič 

Nemščina (NI1)   7. 1 2/70 10 Katja Bone 

Nemščina (NI2) 8., 9. 1 2/70 9 Katja Bone 

Španščina (ŠI) 7., 8., 9. 1 2/70 16 Vanesa Gregorič 

Izbrani šport  7. 1  
z delitvijo 

2/70 26 Tjaž Oven 

Obdelava gradiv – les 
(OGL) 

7. 1 1/35 12 Stanko Čufer 

Sonce, Luna in 
Zemlja (SLZ) 

7., 8. 1 1/35 12 Stanko Čufer 

Urejanje besedil 
(UBE) 

7. 1  1/35  7 Helena Ferjančič 

Slikarski, marjetični in 
gobelinski vbodi 
(VES) 

7., 8. 1 1/35 17 Jožica Uršič 

Sodobna priprava 
hrane (SPH) 

7. 1 1/35 19 Tamara Šuligoj 

Starinski in družabni 
plesi (SDP) 

8. 1 1/35  16 Irena Pelicon 

Šport za sprostitev 
(ŠSP) 

8. 
 

1  
z delitvijo 

2/70 27 Dean Kovšca, Tjaž 
Oven 

Poskusi pri kemiji 
(POK) 

8. 1 1/35 16 Bogdan Bone 

Računalniška 
omrežja (ROM) 

8., 9. 1 1/35 12 Peter Valič 

Elektronika z robotiko 
(EZR) 

9. 1 1/32 6 Stanko Čufer 

Ljudski plesi (LPL) 9. 2 z 
delitvijo 

3/128 51 Irena Pelicon (Dean 
Kovšca) 

Šport za zdravje 
(ŠZZ) 

9. 2 2/64 40 Oven Tjaž 

 
Skupaj: 19 skupin, 26 ur tedensko 
Izbirni predmeti so na urniku 6. in 7. uro. 
Nekatere vsebine občasno izvajamo strnjeno po več ur (fleksibilni predmetnik), predvsem pri 
športu za zdravje, športu za sprostitev, poskusih v kemiji, sodobni pripravi hrane, obdealvi gradiv. 
Učitelji si prizadevajo, da zaključijo program, ki je planiran v predmetniku, že pred zaključkom 
pouka. S tem so učenci razbremenjeni v obdobju zaključevanja ocen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
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1. razred – NIP prvi tuji jezik: angleščina 
 

podružnica predmet število 
skupin 

število 
ur 

število 
učencev 

učiteljica 

Črniče angleščina 1 70 17 Petra Koncut/Darja 
Henigman 

Skrilje angleščina 1 70 19 Petra Koncut/Darja 
Henigman 

Vipavski Križ angleščina 1 70 17 Dunja Tomšič 

Vrtovin angleščina Učenci 1. razreda s soglasjem 
staršev obiskujejo angleščino 
skupaj z 2. razredom 

Petra Koncut/Darja 
Henigman 

 
4., 5. in 6. razred: NIP drugi tuji jezik: italijanščina in NIP računalništvo 
 

podružnica predmet število 
skupin 

število 
ur 

število 
učencev 

učiteljica 

Črniče, 4. in 5. r. italijanščina 1  70 12 Vanesa Gregorič 

Črniče, 4. in 5. r. računalništvo 1 z 

delitvijo 
70 
specifika- 
delitev 

23 Helena Ferjančič 

Skrilje, 4. r. računalništvo 1 35 12 Helena Ferjančič 

Vipavski Križ, 4. r. računalništvo 1 35 11 Helena Ferjančič 

Dobravlje, 5. in 6. r. italijanščina 1 70 20 Vanesa Gregorič 

Dobravlje, 5.  in 6. r. računalništvo 2 70 35 Helena Ferjančič 
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FLEKSIBILNI PREDMETNIK   
6. razred 
- TIT in GOS potekata istočasno v dveh ločenih skupinah po spodnjem razporedu: 
 
 TIT GOS 

1. polletje 2. polletje Skupaj 1 polletje 2. polletje Skupaj 
6.a      
1. 
skupina 

2 uri 2 uri 2 na teden 1 ura 2 uri 1,5 ure na 
teden 

2. 
skupina 

2 uri 2 uri 2 na teden 2 uri 1 ura 1,5 ure na 
teden 

6.b     
1. 
skupina 

2 uri 2 uri 2 na teden 2 uri 1 ura 1,5 ure na 
teden 

2. 
skupina 

2 uri 2 uri 2 na teden 1 ura 2 uri 1,5 na teden 

 
 
- LUM in 2 uri MAT v 6.a in 6.b potekata izmenjaje na 14 dni celo šolsko leto. 
 
7. razred 
- LUM in TIT po 2 uri tedensko izmenično na 14 dni celo leto. 
 
- MAT in SLJ – diferenciacija eno uro na teden – pouk poteka v štirih skupinah. 
 
8. razred 
- LUM in TIT izmenično na 14 dni po 2 šolski uri celo šolsko leto. 
 
- SLJ – po predmetniku 3,5 ur tedensko; prvo polletje 3 ure, drugo polletje 4 ure tedensko. 
 
- GEO in BIO – ena ura izmenično na 14 dni (po predmetniku: 1,5 ure BIO, 1,5 ure GEO). 
 
9. razred 
 
- LUM in KEM izmenično na 14 dni po 2 šolski uri celo šolsko leto (prvi teden 3 ure  
   KEM, drugi teden 1 ura, skupaj 2 uri na teden). 
 
- SLJ – po predmetniku 4,5 ur tedensko; prvo polletje 5 ur, drugo polletje 4 ure tedensko. 
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
 

 

RAZVOJNI NAČRT 
Kot osnovna šola smo zavezani, da uresničujemo vse vzgojno-izobraževalne cilje, ki so 
opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli. Posebno pozornost posvečamo: 

- razvojni naravnanosti, 
- sodelovanju z okoljem (starši, lokalno skupnostjo, različnimi društvi in zavodi), 
- mednarodni dejavnosti (mednarodna izmenjava, obisk prostovoljca v okviru ZPM na 

podružničnih šolah in na matični šoli, dan tujih jezikov, obisk ameriškega diplomata). 
 

1. Razvojna naravnanost 
 
V okviru projekta Samoevalvacija v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ga je vodila Šola za 
ravnatelje, in v katerega je bila Osnovna šola Dobravlje aktivno vključena v šolskih letih 2012/13 
in 2013/14, so bili postavljeni skupni cilji na ravni šole in aktivov ter posameznega učitelja. Šola s 
projektom nadaljuje interno, tako da vsako leto najprej evalvira doseganje ciljev v minulem 
šolskem letu, nato pa na novo opredeli oziroma dopolni cilje za novo šolsko leto ter določi načine 
spremljanja. V akcijskih načrtih aktivov in strokovnih delavcev ter letnih pripravah so opredeljene 
konkretne dejavnosti za doseganje ciljev. 
V okviru prizadevanj za izboljševanje pedagoške prakse na OŠ Dobravlje: 

- na pedagoških konferencah razpravljamo o pedagoškem delu, 
- izvajamo medsebojne hospitacije, 
- predstavljamo primere dobrih praks učiteljskemu zboru, 
- se udeležujemo zunanjih izobraževanj in organiziramo izobraževanja za celoten učiteljski 

zbor, 
- prirejamo različne interne razstave in prireditve, 
- učencem na različne načine omogočamo razvoj digitalne pismenosti (delo s tabličnimi 

računalniki na podružnicah in na centralni šoli). 
 
 
Cilji Osnovne šole Dobravlje 
 
Cilji se ob zaključku šolskega leta evalvirajo in na novo opredelijo za novo šolsko leto. 
 
Spodbujanje jezikovnega razvoja za izboljšanje kritičnega, ustvarjalnega in logičnega 
razmišljanja učencev. 
 

- Šola nadaljuje z aktivnostmi za izboljšanje bralne pismenosti in motivacije za branje.  Šola 
ima izdelan načrt uvajanja in uporabe bralno učnih strategij po vertikali. Poudarek pri delu z 
besedili je tudi na ustvarjalnem in kritičnem mišljenju. Strokovni delavci skrbijo za dvig 
motivacije za branje (literarni obiski, pogovori o prebranem, izdelava priporočilnih seznamov, 
tiho branje pri pouku, bralna značka, razredne knjižnice, dramski krožki, vključevanje v druge 
projekte povezane z branjem (Naša mala knjižnica, Rastem s knjigo). 
-  Šola vsako leto opravi analizo NPZ ter na podlagi tega pripravi konkretne predloge za 
izboljšave, ki jih vnese v letne priprave.  
- Šola se vključuje v razvojne projekte, ki učiteljem prinašajo sodobna dognanja pedagoške 
stroke in nudijo strokovno podporo pri profesionalnem razvoju, posodabljanju svojega dela, 
izmenjavo primerov dobrih praks z drugimi šolami ter strokovno spremljavo in evalvacijo.  
- Šola dela sistematično na digitalnem opismenjevanju učencev, za to ima izdelan načrt po 
vertikali.   
- V šolskem letu 2017/18 se bodo učitelji v okviru projekta distribuirano vodenje posvečali 
povratni informaciji kot elementu formativnega spremljanja. 
 

Razvijanje temeljnih vrednot (medsebojno spoštovanje in odgovornost). 
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Strokovni delavci izvajajo pri pouku in v času razširjenega programa dejavnosti, v okviru katerih:  
- spodbujajo temeljne vrednote, zapisane v vzgojnem načrtu in viziji Osnovne šole 

Dobravlje, 
-  se pogovarjajo in analizirajo medsebojne odnose ter vodijo učence pri ustvarjanju 
strpnega, odgovornega, poštenega, sodelovalnega okolja.  
- Za podporo in konkretizacijo cilja se je šola vključila v projekt Etika v VIZ, ki ga vodi Inštitut 
za etiko in vrednote Jože Trontelj. Skrbniki za etiko pripravijo predloge za izvajanje dejavnosti 
na določene teme, učiteljem so na voljo priročniki, iz katerih izbirajo ustrezne teme za 
posamezen razred in starostno obdobje. V šolskem letu 2016/17 se bomo na šoli zlasti 
osredotočali na teme: integriteta, humanost ter znanje in modrost.  
- Za ozaveščanje o aktualnih temah in pogovore o medsebojnih odnosih šola izvaja filmsko 
vzgojo. Učenci izdelajo osebne načrte, ki jih vsaj dvakrat letno skupaj v razredih evalvirajo. 
Etika in vrednote je tudi osrednja tema, s katero se ukvarja učiteljski zbor na internih 
delavnicah, ki jih vodijo interni tim in strokovni delavci Šole za ravnatelje. Šolske proslave in 
prireditve vsebinsko podpirajo izbrane teme.  
- Šola ima izdelan načrt kulturne vzgoje po vertikali, kar je razvidno iz načrta dnevov 
dejavnosti, ki so priloga LDN-ju. Posebno težo se daje kulturno-umetnostni vzgoji, ker 
verjamemo, da tako pri učencih spodbujamo veščine, potrebne za 21. stoletje: domišljijo, 
kreativnost, kritično mišljenje, empatijo, intuicijo, etiko in vrednote ter čustveno inteligenco. 
- Šola je že peto leto vključena v projekt Zdrav življenjski slog, v okviru katerega vključenim 
učencem nudimo dve dodatni uri športne vadbe na teden. Učenci se v okviru projekta 
seznanijo z različnimi športnimi panogami, pri tem se jim pridružijo tudi razna športna društva 
in klubi. Aktivnosti potekajo med tednom in tudi ob sobotah.  
- Pouk bogatimo z medpredmetnimi povezavami in sodelovanjem v različnih projektih. 
Nekatere dneve dejavnosti načrtujemo kot medpredmetno sodelovanje. Medpredmetne 
povezave izvaja šola še v okviru knjižnično-informacijskih znanj. V okviru dnevov dejavnosti 
ter šole v naravi bodo učenci spoznavali okolje, v katerem živijo, narodno in kulturno 
dediščino ter se seznanjali z dosežki in možnostmi na tehničnem področju.  
- Med šolskim letom bodo aktivi pripravljali radijske oddaje in razstave, s katerimi bomo 
obeležili posebne dneve. 
- V šolskem letu 2017/18 se bodo učitelji v okviru projekta distribuirano vodenje posvečali 
povratni informaciji kot elementu formativnega spremljanja. 
 

   
2. Sodelovanje z okoljem 
 
Šola izvaja različne preventivne dejavnosti, ki potekajo v okviru razrednih ur, dnevov dejavnosti 
ali med poukom. Pri tem pogosto sodelujejo tudi številna društva in ustanove iz okolja: 
Zdravstveni dom Ajdovščina, Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Lovska zveza, Rdeči križ 
Ajdovščina, Društvo ledvičnih bolnikov, Društvo zdravljenih alkoholikov ter drugi zunanji 
predavatelji. 
Učiteljice in učenci na podružničnih šolah redno sodelujejo na prireditvah krajevnih skupnosti s 
kulturnim programom. Podružnične šole pred novim letom ali kulturnim praznikom pripravijo 
prireditev za starše in stare starše in sodelujejo s krajevnimi skupnostmi ali društvi na krajevnih 
proslavah. Dan šole s skupno prireditvijo »Učenci Osnovne šole Dobravlje pojejo in igrajo« bo v 
letošnjem šolskem letu 7. februarja. Tema bo Moja domovina. 
Šola dobro sodeluje z Univerzo v Kopru in Ljubljani, tako da sprejema študente, ki za to zaprosijo, 
na obvezno prakso. 
V februarju šola tradicionalno organizira javno kulturno prireditev z gostom – bivšim učencem 
naše šole. Vsako leto na prireditvi sodeluje tudi pevski zbor iz lokalne skupnosti. 
Učence spodbujamo k medvrstniški pomoči ter k različnim oblikam humanitarnega dela. Tudi 
letos bomo na šoli zbirali zamaške in s tem pripomogli k nakupu ustreznega pripomočka za 
invalidno osebo. Poleg tega šola zbira še odpadne kartuše in star papir. V primeru socialne stiske 
naših učencev se obrnemo na Karitas in Rdeči križ Slovenije, ki nam vedno priskočita na pomoč. 
Učencem iz socialno šibkega okolja pomagamo tudi s sredstvi iz šolskega sklada in sredstvi, ki 
jih prispeva Občina Ajdovščina. 



Osnovna šola Dobravlje: Letni delovni načrt za šol. leto 2017/18 

 

18 
 

Za reševanje konfliktov med učenci svetovalna in strokovna delavka na podružnici Črniče 
usposabljata učence za medvrstniško mediacijo. 
V okviru šolske skupnosti deluje šolski parlament, ki učence spodbuja, da razmišljajo o aktualni 
družbeni temi.  
 

3. Mednarodna dejavnost 
 
Učenci Osnovne šole Dobravlje 26. septembra potujejo na Dansko, danski učenci pa nam vračajo 
obisk predvidoma v marcu. Vrstniki bivajo pri družinah. V okviru projekta učenci spoznavajo drugo 
državo s kulturne, šolske, zgodovinske, geografske in človeške plati. Spoznavajo medkulturne 
razlike, predvsem pa se urijo pri sporazumevanju v angleščini. Del učencev 9. rarezda se bo v 
času jesenskih počitnic udeležil ekskurzije v London, v organizaciji agencije Twin. Spremljali jih 
bosta dve učiteljici spremljevalki. 
Šolo vsako leto obišče tudi predstavnik ameriške ambasade v Ljubljani in prostovoljec, ki deluje v 
okviru ZPM. 
Med letom se odzovemo tudi na razne spodbude in vabila, ki jih dobimo od MIZŠ ali drugih 
institucij. 
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ŠOLSKI KOLEDAR 
 
1. Število dni vzgojno-izobraževalnega dela: 
 
Pouk se prične 1. septembra 2017 in zaključi 22. junija 2018 oziroma 15. junija za devetošolce.  
 

MESEC št. šolskih dni  pouka prosti dnevi delovni dnevi 

september 21 / 21 

oktober 20 1 – jesenske počitnice 21  

november 19 3 – jesenske počitnice 21 

december 16 3 – novoletne počitnice 19 

januar 21 / 21 

februar 14 5 – zimske počitnice 19 

marec 22 / 22 

april 19 1 – majske počitnice 19 

maj  21  21 

junij 16 4 – poletne počitnice 20 

julij / 22 – poletne počitnice 22 

avgust / 22 – poletne počitnice 22 

SKUPAJ 189 dni pouka 61 pouka prostih dni  248 delovnih dni 

 
 
2. Počitnice, prosti dnevi in drugi posebni datumi 

  
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji (polletji): 

- 1. obdobje – od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018, 
- 2. obdobje – od 1. februarja do 22. junija, za učence 9. razreda do 15. junija 2018. 
 

 

2
0
1
7
 

petek 1. 9. začetek pouka 

torek  31. 10. dan reformacije 

sreda 1. 11. dan spomina na mrtve 

ponedeljek–petek 30. 10.–3. 11. jesenske počitnice 

petek 22. 12. proslava pred dnevom samostoojnosti in 
enotnosti 

ponedeljek 25. 12. božič 

torek 26. 12. dan samostojnosti in enotnosti 

ponedeljek–torek 25. 12.–2. 1. novoletne počitnice 

2
0
1
8
 

ponedeljek, torek 1. 1.–2.1. novo leto 

sreda 31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

sreda 7. 2. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

sreda 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek, sobota 9. 2.–10. 2 informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek–petek 19. 2.–23. 2. zimske počitnice za učence z območja Goriške 

ponedeljek 2. 4. velikonočni ponedeljek 

sobota 7. 4. pouk po ponedeljkovem urniku (v skladu z 2. 
odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem 
koledarju) 

petek 27. 4. dan upora proti okupatorju 

petek–sreda 27. 4.–2. 5. prvomajske počitnice 

torek–sreda 1. 5.–2. 5. praznik dela 

petek 15. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 
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9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil 

petek 22. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 
od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in 
obvestil, pouk in proslava pred dnevom 
državnosti 

ponedeljek 25. 6. dan državnosti 

torek–petek 26. 6.–31. 8. poletne počitnice 

 
3. Predmetni in popravni izpiti 
 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

18. 6.–2. 7. 2018 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6.–9. 7. 2018 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

20. 8.–31. 8. 2018 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
 

 
4. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 
 

3. 5.–15. 6. 2018 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5.–22. 6. 2018 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

20. 8.–31. 8. 2018 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 
 
5. Pedagoške konference 
 

1. ocenjevalna konferenca  30. januar – razredna stopnja  

 31. januar – predmetna stopnja 

2. ocenjevalna konferenca  12. junij – deveti razred 

 18. junij – razredna stopnja 

 19. junij – predmetna stopnja 

 
Ostale skupne pedagoške konference 
Učiteljski zbor:  

- 22. 8. 2017: uvodna pedagoška konferenca, 
- 25. 9. 2017: sprejemanje LDN, pedagoške vsebine, 
- november 2017: vzgojno-izobraževalno delo na OŠ Dobravlje, projekt Distribuirano 

vodenje, 
- marec/april 2018: vzgojno-izobraževalno delo na OŠ Dobravlje, projekt Distribuirano 

vodenje, 
- 3. julij 2018: zaključna konferenca, 
- 23. 8. 2018: konferenca pred pričetkom novega šolskega leta, 
- ostali datumi bodo glede na potrebe naknadno določeni. 

 
Matična šola: 

- mesečno pred pogovornimi urami – spremljanje dela in uspeha po oddelkih. 
 
Podružnice 

- oktober/november – spremljanje dela in uspeha po oddelkih, 
- marec/april – spremljanje dela in uspeha po oddelkih. 
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6. Skupne pogovorne ure 

 
Na podružničnih šolah bodo praviloma drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00, 
na matični šoli pa drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.00.  
 

Podružnične  
šole 

9. 10. 
2017 

13. 11.  
2017 

11. 12. 
2017 

8. 1. 
2018 

12. 2. 
2018 

12. 3. 
2018 

9. 4. 
2018 

7. 5.* 
2017 

Matična šola 10. 10. 
2017 

14. 11. 
2017 

12. 12. 
2017 

9. 1. 
2018 

13. 2. 
2018 

13. 3. 
2018 

10. 4. 
2018 

8. 5. 
2017 

*posebnosti zaradi koledarja 
 
 
7. Roditeljski sestanki 
 

- prvi roditeljski sestanek podružnice: 11. in 12. 9. 2017 

- prvi roditeljski sestanek matična šola: 13. in 14. 9. 2017 

- drugi roditeljski sestanek: predavanje za starše vseh razredov in pogovorne ure: 9. 11. 

2017 

- tretji roditeljski sestanek po dogovoru glede na dejavnosti in problematiko (vpis v srednje 

šole, NPZ, šole v naravi, evalvacija dejavnosti) 

- posebni roditeljski sestanki: 4. razred – predstavitev neobveznih izbirnih predmetov (april 

2018), 7. r. predstavitev obveznih izbirnih predmetov (april 2018), bodoči 1. razred (junij 

2018) 

 
8. Predavanja za starše 

- 9. november 2017: predava dr. Vesna Godina 
- 1. februar 2018: Varni internet za starše učencev 4. in 5. r. 

 
9. Šolski zvonec 

 
SKRILJE  

Zaporedna 
št. ure 

Trajanje ure 

1. šolska ura od 8.00 do 8.45 

glavni odmor – 30 minut 

2. šolska ura  od 9.15 do 10.00 

mali odmor – 5 minut 

3. šolska ura  od 10.05 do 10.50 

mali odmor – 5 minut 

4. šolska ura od 10.55 do 11.40 

mali odmor – 5 minut 

5. šolska ura  od 11.45 do 12.30 

odmor za kosilo 

6. šolska ura od 12.45 do 13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

VRTOVIN  

Zaporedna št. 
ure 

Trajanje ure 

1. šolska ura od 7.45 do 8.30 

mali odmor – 5 minut 

2. šolska ura  od 8.35 do 9.20 

glavni odmor – 30 minut 

3. šolska ura  od 9.50 do 10.35 

mali odmor – 5 minut 

4. šolska ura od 10.40 do 11.25 

mali odmor – 5 minut 

5. šolska ura  od 11.30 do 12.15 
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ČRNIČE  

Zaporedna 
št. ure 

Trajanje ure 

1. šolska ura od 7.55 do 8.40 

mali odmor – 5 minut 

2. šolska ura  od 8.45 do 9.30 

glavni odmor – 30 minut 

3. šolska ura  od 10.00 do 10.45 

mali odmor – 5 minut 

4. šolska ura od 10.50 do 11.35 

mali odmor – 5 minut 

5. šolska ura  od 11.40 do 12.25 

odmor za kosilo 

6. šolska ura od 12.45 do  13.30 

 
 

 
VIPAVSKI KRIŽ 

Zaporedna št. 
ure 

Trajanje ure 

1. šolska ura od 7.45 do 8.30 

mali odmor – 5 minut 

2. šolska ura  od 8.35 do 9.20 

 glavni odmor – 30 
minut 

3. šolska ura  od 9.50 do 10.35 

mali odmor – 5 minut 

4. šolska ura od 10.40 do 11.25 

mali odmor – 5 minut 

5. šolska ura  od 11.30 do 12.15 

mali odmor – 5 min 

6. šolska ura od 12.20 do 13.05 

 
*1. razred ima daljši odmor za malico po prvi šolski uri.  

 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Pri interesnih dejavnostih bodo učenci: 

- razvijali svoje posebne interese in nagnjenja, 
- pridobivali delovne navade, 
- poglabljali in širili znanje, 
- povezovali teorijo s prakso, 
- se navajali na zdravo in vedro zabavo ter rekreacijo, 
- se udejstvovali na kulturno-umetniških področjih. 

 
 
Podružnične šole 
 

Podruž. šola Naziv Mentor 

 

ČRNIČE 
  

Zdrav življenjski slog 
otroški pevski zbor 
mediacija za otroke 
cici vesela šola  
likovne delavnice 
dramska igra 
modelarski krožek 
bralna značka 

Maja Kavčič (projekt) 
Mateja Soban, Franc Leben 
Tamara Kukanja 
Sonja Lulik 
Sonja Lulik 
vse učiteljice 
Klementina Lemut 
razredničarke oddelkov 

 

SKRILJE 
 
 

Zdrav življenjski slog 
otroški pevski zbor 
bralna značka 
dramski krožek 

Maja Kavčič (projekt ) 
Franc Leben 
razredničarke oddelkov 
vse učiteljice 
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VIPAVSKI 
KRIŽ 

Zdrav življenjski slog 
otroški pevski zbor 
bralna značka 
angleška bralna značka 
bralne urice 

Maja Kavčič (projekt) 
Nataša Valič, Franc Leben 
vse razredničarke 
Dunja Tomšič 
Mojca Paljk (4. r.) 

 
 

VRTOVIN Zdrav življenjski slog 
umetnost 
naravoslovci 
bralne urice 
bralna značka 

Maja Kavčič (projekt) 
Martina Besednjak Repše 
Tanja Maver Jamšek 
Erika Štrancar 
Tanja Maver Jamšek, Martina Besednjak 
Repše 

 
 
Učenci imajo možnost, da se odločajo tudi za dejavnosti, ki potekajo v prostorih OŠ Dobravlje in 
jih proti plačilu ponujajo zunanji izvajalci: 
 

Dejavnost Izvajalec 

ples 
košarka 

Plesni center ADC Ajdovščina,  
Košarkarski klub Ajdovščina 

 
 
Matična šola 
 

Naziv Mentor 

pevski zbor (OPZ in MPZ) Ana Čelik Čibej, Franc Leben 

komorni pevski zobr Ana Čelik Čibej, Franc Leben 

šolski ansambel Franc Leben 

šolski radio Ksenija Trebovc 

dramska igra Irma Krečič Slejko 

fotografija, film Peter Valič 

likovno ustvarjanje Sonja Makuc 

literarno ustvarjanje Polona Puc 

bralna značka Ana Čelik, Čibej, Helena Brataševec, 
Polona Puc, Ksenija Trebovc 

angleška bralna značka Katja Bone, Danica Krapež 

zgodovina in etika Polona Krkoč 

rokomet (dodatni pouk) Dean Kovšca 

odbojka Irena Pelicon 

atletika Irena Pelicon 

športne igre Tjaž Oven 

radiogoniometrija – ARG Stanko Čufer 

tek na smučeh Stanko Čufer 

kolesarski izpit Stanko Čufer 

orientacija Marija Kovač  

zavihajmo rokave Bogdan Bone 

čebelarstvo Bogdan Bone 

logika, razvedrilna 
matematika 

Damijana Čermelj 

lokostrelstvo Danica Krapež 

ročna dela Jožica Uršič 

vesela šola Ana Čelik Čibej 
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projekt Zdrav življenjski 
slog 

Maja Kavčič 

 

Interesne dejavnosti lokostrelstvo, orientacija, ARG, čebelarstvo in občasno dramski in pevski 
zbor potekajo po dogovoru s starši tudi ob sobotah. Učitelji na začetku šolskega leta seznanijo 
starše s potekom dejavnosti. Tekmovanja iz lokostrelstva, orientacije, SKI orientacije in ARG 
potekajo ob sobotah. V dneh, ko je sneg na bližnjih tekaških progah, učitelj izvaja interesno 
dejavnost tek na smučeh. Šola v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi omogoča 
udeležbo s šolskimi kombiji. 
Poleg pouka in različnih dejavnosti, ki jih predpisuje predmetnik, na matični šoli in na podružničnih 
šolah izvajamo tudi mnoge projekte. Z izvajanjem projektov šola preizkuša inovativne vsebine pri 
pouku in v okviru dnevov dejavnosti. Projektne dejavnosti podpirajo zastavljene samoevalvacijske 
cilje v okviru razvojnega načrta. Z izbranimi vsebinami učitelji spodbujajo pri učencih kritično 
mišljenje, delo z viri, razmišljanje o učenju in postavljanje ciljev. 
 
 

Tip projekta Naziv projekta, 
izvajalci 

Cilji, vključenost 

Šolski projekt 
 

Evropski dan jezikov, 
učitelji slovenščine in 
učitelji tujih jezikov, 
zadnji teden septembra 

Učence ozaveščamo o nujnosti učenja jezikov, s 
čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno 
razumevanje. 
Učitelji vodijo ure v različnih tujih jezikih. 

Filmska vzgoja, 
strokovni delavci  
 

Osnovna šola Dobravlje v sodelovanju z 
okoliškimi osnovnimi šolami in Srednjo šolo Veno 
Pilon Ajdovščina organizira teden filma. Namen 
projekta je omogočiti učencem ogled kvalitetnih 
filmov na izbrano temo, ki podpira letne cilje. 
Letošnja izbrana filma sta slovenski film Pojdi z 
mano režiserja Igorja Šterka za predmetno 
stopnjo in Hokus pokus Albert za razredno 
stopnjo. S filmom Pojdi z mano se želimo 
dotakniti teme medosebnih odnosov med vrstniki 
in med različnimi generacijami, težav v družini, 
reševanja problemov in sodelovanje v izjemnih 
situacijah, razlikam med podeželjem in mestom, 
uporabo mobilnih telefonov ipd. Z ogledom 
risanega filma Hokus pokus Albert pa želimo pri 
najmlajših spodbujati empatijo, opazovanje sveta 
in zavedanje drobnih lepot okrog sebe, odnos v 
družini, odnos do narave in živali, otroško 
čudenje, navdušenje. 
Učenci si filme ogledajo brezplačno, sredstva 
omogoči Zveza kulturnih društev Ajdovščina, 
projekt podpira Občina Ajdovščina. 
Datum za OŠ Dobravlje: 23. 10. 2017. 

Mednarodna 
izmenjava, 
mentorica: Danica 
Krapež  

Sodelovanje z dansko šolo Vallekilde Hørve 
Friskole. Učenci se spoznavajo z novimi prijatelji 
preko e-medijev, pripravijo predstavitev svoje 
države. V času izmenjave bivajo pri vrstnikih, 
med poukom in v prostem času spoznavajo 
kulturo, zgodovino in običaje države. 
Datum obiska: 26. 9. do 3. 10. 2017. 
Danski učenci vračajo obisk v mesecu marcu. 

Obisk Londona V jesenskih počitnicah del učencev 9. razreda s 
soglasjem staršev in v organizaciji agencije Twin 
odpotujejo v London na štiridnevno ekskurzijo. 
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Učence spremljajo strokovne delavke šole.  

Učenci Osnovne šole  
Dobravlje pojejo in 
igrajo, 
vodja: tim za proslavo, 
sodelujejo vsi 
zaposleni in učenci 

Vsi učenci in učitelji sodelujejo pri pripravi 
proslave ob kuturnem dnevu, ko izide tudi glasilo 
na izbrano temo.  
Datum: 7. 2. 2018  
 

Po čebelah se zgleduj V okviru projekta šola organizira likovni natečaj, 
na katerem sodelujejo primorske šole in šole iz 
zamejstva. Projekt se zaključi s prireditvijo in 
podelitvijo priznanj in nagrad, maj 2018. 

Večer z bivšim 
učencem, 
vodja: Ksenija Trebovc 

Na šoli nastopi bivši učenec šole, ki predstavi 
spomine na šolo in svoje delo, ter lokalni ali šolski 
pevski zbor. 
februar 2018 

Literarni obisk, 
vodja: šolska 
knjižničarka Irma 
Krečič Slejko 

Sten Vilar in Vinko Möderndorfer 
oktober, 2017 

Teden kulturne 
dediščine: 
Od mita do arhitekture 
 
Razstava na temo: 
Vablence v našem 
šolskem okolišu 

Tema v letu 2017 je Voda – od mita do arhitekture. 
Osnovna šola Dobravlja bo teden kulturne 
dediščine obeležila z razstavo na temo 
»Vablence«. Učenci bodo raziskali, koliko vablenc 
oziroma kanalov, kot jih različno poimenujejo 
domačini v okoliških vaseh, se še nahaja v našem 
okolišu. Pod mentorstvom učiteljic slovenščine 
bodo nastali zapisi na temo, pod mentorstvom 
učitelja Petra Valiča pa fotografije in popis te 
izjemne arhitekturne mikro dediščine, ki je nastala 
predvidoma pred več stoletji in je svojo obliko 
ohranila do današnjega dne. Namen je popis 
ohranjenih vablenc ter predstavitev pomena 
učencem matične šole. Dolgotrajni cilj pa je 
ohranjanje ter ustrezno vrednotenje te kulturne 
dediščine naših krajev. 

Samoevalvacija v VIZ, 
učiteljski zbor 

Učiteljski zbor, aktivi in strokovni delavci letno 
evalvirajo uresničevanje zastavljenih ciljev in 
postavljajo nove, ki so podlaga za načrtovanje 
dejavnosti na šoli. Cilje za tekoče leto se postavi 
v mesecu avgustu, med letom spremljajo učitelji 
uresničevanje na aktivih in pedagoških 
konferencah. Ravnateljica spremlja 
uresničevanje ciljev tudi ob letnih razgovorih. 

Zavod Planica, 
MIZŠ, ESS 

Zdrav življenjski slog 
Vodja: Maja Kavčič 

Vključenim učencem sta omogočeni dve uri 
športne vadbe tedensko, ob določenih sobotah in 
v času počitnic pa razne športne dejavnosti 
(pohodi, rolanje, plavanje, smučanje …). 

Državni projekti Etika v VIZ 
 
 
 
 

Projektni tim (varuhinji etike): Polona Krkoč, 
Klementina Lemut. Projekt organizira Inštitut za 
etiko Jože Trontelj. 
Varuhinje posredujejo vsem učiteljem gradiva za 
obravnavo tem, ki so predvidene v šolskem letu. 
Teme se obravnava v okviru razrednih ur, filmske 
vzgoje, dnevov dejavnosti in pouka. 
Prva tema v šolskem letu bo Skrb za sočloveka. 
V projektu sodelujejo matična in podružnične 
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šole. 

Državni projekti Mega kviz 
Rastem s knjigo  
Bralna značka 
Naša mala knjižnica, 
koordinator: Irma 
Krečič Slejko v 
sodelovanju z 
učiteljicami slovenščine 
in drugimi strokovnimi 
delavci 

Z vključevanjem v te projekte spodbujamo 
motivacijo za branje, bralno pismenost, kritično 
mišljenje, medpredmetno povezovanje. 
Rastem s knjigo (7. r.) 
Bralna značka (vsi razredi) 
Naša mala knjižnica (podružnice) 
Knjižnično-muzejski kviz (7., 8. in 9. r.) 

Državni projekt Tradicionalni slovenski 
zajtrk  
Shema šolskega sadja, 
vodja: Jožica Uršič 

Dejavnosti za promocijo lokalno pridelane hrane 
in spodbujanje zdravega prehranjevanje. 
Datum: 17. 11. 2017 

 
 
Na Osnovni šoli Dobravlje se v šolskem letu izvajajo sledeči razvojni projekti in projekti iz ESS 
skladov 
 

Tip projekta Naziv projekta, 
izvajalci 

Cilji, vključenost 

Razvojni projekt 
Distribuirano 
vodenje 

MIZŠ  
Evropski socialni sklad, 
naložba v vašo 
prihodnost 
Vodenje in upravljanje 
inovativnih učnih okolij 
Šola za ravnatelje 
Distribuirano vodenje  

Projektni tim tvorijo ravnateljica, pomočnica 
ravnateljice in vodje podružnic. Vsi strokovni 
delavci na šoli si bodo v okviru projekta 
prizadevali za izboljšanje povratne informacije o 
delu učencuz. Dejavnosti bodo potekale v skladu 
z akcijskim načrtom, ki je priloga LDN. 
Projektni tim: Jožica Uršič, Dunja Tomšič, Tanja 
Maver Jamšek, Tina Žagar in Tjaša Vidmar 
Kenda 

Razvojni projekt 
Filmska osnovna 
šola* 
 

Ministrstvo za kulturo 
Evropski socialni sklad, 
naložba v vašo 
prihodnost 
Razvoj inovativnih 
učnih okolij in prožnih 
oblik učenja za dvig 
splošnih kompetenc na 
področju kulture 
(filmska vzgoja) 
Art kino mreža, 
6 strokovnih delavk OŠ 
Dobravlje 

V projektu bo aktivno sodelovalo 6 strokovnih 
delavk šole. Tim bo v prvem letu deležen 
dodatnih strokovnih izobraževanj s področja 
filmske vzgoje in srečanj z ustvarjalci. V drugem 
letu se bo udeleževal delavnic, v sklopu katerih 
bodo ustvarjali učna gradiva in jih preizkušali v 
praksi. Omogočen bo tudi ogled filmskih projekcij 
za učence. Projekt traja pet let. 
V šolskem letu 2017/18 bomo v okviru projekta 
omogočili brezplačen ogled filma učencem 6. 
razreda v Sežani s pogovorom, ki ga bo vodila 
strokovna delavka.  
Projektni tim: Dunja Tomšič, Tamara Kukanja, 
Irma Krečič Slejko, Tanja Maver Jamšek, Tina 
Žagar in Mirjam Kalin 

Spodbujanje 
zaposlovanja 

MIZŠ, ESS Šola je bila uspešna na razpisu Zaposlovanje 
asistentov za pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami in je za 10 mesecev zaposlila osebo, 
mlajšo od 29 let. 

Izboljševanje IKT 
opreme  

MIZŠ, ESS V okviru projekta SIO 2020 bo šola prejela 
sredstva za izboljšanje IKT opreme na matični 
šoli in na podružnicah ter za izboljšanje dostopa 
do interneta. Šola mora del sredstev zagotoviti 
sama. 
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*Teoretik filmske vzgoje, Alain Bergala, zagovarja tezo, da umetnosti ne moremo poučevati, temveč 
se moramo z njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne načine, ne samo z diskurzom znanja, 
jo doživeti. Film ima med umetniškimi izraznimi sredstvi vsekakor izjemno mesto, saj ponuja celovito 
vizualno, slušno in narativno izkušnjo, ki otroka kar kliče k pozornemu spremljanju, hkrati pa v 
primerjavi s tradicionalnim podajanjem šolskega znanja omogoča nove, manj direktivne načine 
spoznavanja za življenje pomembnih dogodkov in gledalcev ne vabi le k razumevanju, ampak tudi 
k razkrivanju smisla upodobljenih vsebin. 
 

 
ŠOLA V NARAVI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
Šola organizira še različne druge oblike izobraževanja, ki dopolnjujejo in bogatijo v šolskem 
predmetniku predpisane vzgojno-izobraževalne vsebine. 

 

Razred Kraj Vsebina Čas 

3. ŠRZ Police Ajdovščina tečaj in preverjanje 
plavalnega znanja  

od 4. 9. do 8. 12. 2017 
 

3.  ŠRZ Police Ajdovščina tečaj in preverjanje 
plavalnega znanja 

od 12. do 16. 2. 2018 

5. CSD Slovenj Gradec,  
Fiesa 

šola v naravi od 4.do 8. 6. 2018  

6.  CŠOD Planica šola v naravi od 23. 10. do 27. 10. 2017 

7.  CŠOD Burja, Seča šola v naravi od 18. 12. do 22. 12. 2017 

8.  Tehniški muzej 
Bistra 

tehniško-naravoslovni dan oktober 2017 

 CŠOD Ljubljana kulturni dan  27. 11. 2017 
 

 Obisk operne predstave 
in Moderne galerije 

kulturni dan 7. 12. 2017 

9.  Mednarodna izmenjava 
OŠ Dobravlje – Vallekilde 
Hørve 

učenci OŠ Dobravlje 
potujejo na Dansko  

od 26. do 3. 10. 2017 

9.  Mednarodna izmenjava 
OŠ Dobravlje – Vallekilde 
Hørve 

obisk šole z Danske predvideno marca 2018 

9.  Spoznajmo London obisk Londona jesenske počitnice 

9.  Reaktorski center 
Podgorica 
 

tehniško-naravoslovni dan  
 

5. 12. 2017 

9. Hiša mladih, Ajdovščina zaposlitveni bazar 24. 10. 2017 

MPZ CŠOD Breženka, Fiesa intenzivne vaje za mladinski 
pevski zbor 

15. in 16. 12. 2017 

1.–9.  OŠ Dobravlje srečanje z literarnim 
ustvarjalcem  

oktober 2017 
Vinko Möderndorfer, Sten 
Vilar 

1.–9.  Matična šola in 
podružnice 

pouk in proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti 

22. 12. 2017* 

1.–9. 
javna 
prireditev  

OŠ Dobravlje prireditev Učenci Osnovne 
šole Dobravlje pojejo in 
igrajo  

7. 2. 2018 
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1.–9.  Matična šola in 
podružnice 

pouk in proslava pred 
dnevom državnosti 

22. 6. 2018* 

javna 
prireditev 

OŠ Dobravlje kulturna prireditev – večer z 
bivšim učencem 

predvidoma februrja 2017 

javna 
prireditev 

OŠ Dobravlje mednarodna orientacijska 
tekma v sodelovanju z 
Orientacijsko zvezo 

13. 10. 2016 

javna 
prireditev 

OŠ Dobravlje likovni natečaj Po čebelah 
se zgleduj 

april,maj 2017 

̽Matična šola in podružnične šole organizirajo proslave ločeno. 

OSTALE DEJAVNOSTI 
1. Varstvo okolja Vzgoja učencev za skrb za okolje: čistilne akcije, skrb za 

urejenost šolske okolice in učilnic, zbiranje in sortiranje papirja 
in drugih odpadkov (baterije, računalniki, tonerji …), 
sodelovanje s Komunalnim podjetjem Ajdovščina in Surovino 
PE Nova Gorica.  

2. Humanitarne akcije Sodelovanje z RK, škofijsko Karitas, občinskim društvom 
upokojencev, s krajevnimi skupnostmi, pomoč sošolcem. 

3. Tekmovanja v znanju Slovenščina, logika, kemija, fizika, računalništvo, biologija, 
matematika, razvedrilna matematika, angleščina, italijanščina, 
tehnika, geografija, zgodovina, znanje o sladkorni bolezni, 
CICI vesela šola, vesela šola PIL, čebelarstvo, raziskovalne 
naloge POPRI in LABIRINT. 

4. Tekmovanja za bralno  
     značko 

1.–9. razred 

5. Športna tekmovanja 1.–9. razred 

6. Kolesarski izpit 5. razred 

7.Orientacija,SKI-orientacija  
ARG 

Učenci se udeležujejo tekmovanj, ki potekajo v glavnem ob 
sobotah s soglasjem staršev, 
organizacija tekmovanja iz orientacije (sodelujejo tudi družine). 

9. Medkulturno sodelovanje Sodelovanje z različnimi društvi in organizacijami. 

 
 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Delo šolske svetovalne službe je zelo obširno in raznoliko. Svetovalni delavki Izabel Jovanovska 
Hreščak in Ana Kalin spremljata in usmerjata razvoj učencev od začetka do zaključka šolanja. 
Svetovalna služba vodi postopke za sprejem učencev v prvi razred, vodi odložitev šolanja, razporeja 
učence v oddelke, skrbi, da posamezni učenci v trenutku stiske prejmejo ustrezno obliko socialne 
in psihološke pomoči, sodeluje z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami. 
Ob zaključku šolanja vodi vpisni postopek v poklicne in srednje šole ter izvaja poklicno orientacijo, 
ki učencem pomaga pri sprejemanju odločitve o nadaljnjem šolanju. Pri tem šola sodeluje tudi s 
predstavniki vseh okoliških srednjih šol, Ljudsko univerzo Ajdovščina, Razvojno agencijo ROD 
Ajdovščina, Obrtno zbornico Ajdovščina, Inštitutom za mladinsko politiko, Zavodom Republike 
Slovenije za zaposlovanje in drugimi. 
Sprejema tudi prijave na šolsko prehrano ter spremlja subvencije na podlagi podatkov pridobljenih 
iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja. 
Svetovalna služba ima pomembno vlogo pri svetovanju in usmerjanju na vseh ravneh in pri vseh 
udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa. Nanjo se v slehernem trenutku lahko obrnejo učenci 
za pomoč pri premagovanju učnih težav. Konflikte, do katerih prihaja v medsebojnih odnosih, 
poskuša reševati s pomočjo mediacije. Mediacija je reševanje problemov s pogovorom in je ena 
izmed oblik nenasilnega reševanja sporov. Učenci, ki so se sprli in spora ne zmorejo rešiti sami, se 
s pomočjo tretje, nevtralne osebe – mediatorja, pogovorijo, poslušajo drug drugega, izrazijo svoja 
čustva ter poskušajo najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani.  
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Premagovanje raznovrstnih težav je učinkovitejše, če se v proces svetovanja vključijo tudi starši. 
 
POKLICNA ORIENTACIJA 
 
Komisijo za poklicno orientacijo sestavljajo naslednji člani: 
- Mirjam Kalin, ravnateljica 
- Izabel J. Hreščak, svetovalna delavka, psihologinja 
- Ana Kalin, svetovalna delavka 
- Bogomila Puc Vidrih, dr. med. spec. šol. med. 
- razredničarki devetih razredov 

 
Program poklicne orientacije obsega: 

- tehniški dan O poklicih (8. razred), 
- seznanjanje učencev s šolskim sistemom, šolami, pogoji šolanja in poklici, 
- po vnaprejšnjem soglasju staršev reševanje testa poklicnih interesov (Hollandov vprašalnik), 

testa sposobnosti (SPM plus) ter ankete o izbiri poklica, izključno za namen poklicnega 
svetovanja, 

- udeležbo na InCastri – Dnevu ajdovske industrije in podjetništva, 
- udeležbo na Zaposlitvenem bazarju, 
- obiske srednjih šol, ki bodo organizirale dneve odprtih vrat, 
- priprava in razdelitev informativnega materiala za poklice, 
- roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda, 
- komisija za poklicno orientacijo obravnava vsakega učenca posebej, preuči učenčeve 

sposobnosti, interese, znanje, zdravstveno stanje in mu poda nasvet glede poklicne izbire, 
- individualni razgovori z učenci in njihovimi starši, 
- organizacijo in obisk informativnega dneva v februarju, 
- seznanjanje učencev z morebitnimi preizkusi posebnih nadarjenosti, 
- izpolnjevanje ter pošiljanje prijav učencev na izbrano srednjo šolo, 
- obveščanje učencev o omejitvah vpisa na izbrani srednji šoli. 

 
 
Delo z nadarjenimi učenci 
Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi 
učenci. Učenci so najprej evidentirani. Evidentira se učence četrtega in osmega razreda. Sledi 
postopek identifikacije, ki vključuje naslednja merila: ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test 
sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem od 
kriterijev dosegajo nadpovprečen rezultat. Z rezultati identifikacije se v nadaljevanju seznani starše 
in učence ter se pridobi njihovo soglasje za nadaljnje delo. Sledi še zadnja faza koncepta – delo z 
nadarjenimi učenci. Za identificirane nadarjene učence izdelamo individualizirane programe, v 
katerih načrtujemo aktivnosti za spodbujanje nadarjenosti posameznega učenca. Poleg prilagoditev 
pri posameznih predmetih imajo nadarjeni učenci možnost svoje talente na različnih področjih 
razvijati tudi v okviru dnevov dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, različnih 
tekmovanjih, interesnih dejavnostih, z vključevanjem v dodatni pouk in izbirne predmete ter z 
dodatnimi aktivnostmi. Nekaterim nadarjenim učencem 9. razreda smo v preteklem šolskem letu 
omogočili sodelovanje v mednarodni izmenjavi z učenci iz Danske. 
Aktualno ponudbo in možnosti za nadarjene učence bomo poskušali v tem šolskem letu dopolniti 
z dodatnimi dejavnostmi. Evidentiranje in identifikacija bosta tudi v tem šolskem letu potekala po 
ustaljenih postopkih. 
 
Delo z učenci s posebnimi potrebami ter delo z učenci, ki imajo učne težave 
Pomembno področje dela šolske svetovalne službe so tudi učenci s posebnimi potrebami. Za te 
učence vodi svetovalna služba ustrezne postopke v skladu z veljavno zakonodajo. 
Dodatno strokovno pomoč za učence z odločbo izvajata mobilni specialni pedagoginji Tatjana 
Lavrenčič in Helena Rebek, socialna pedagoginja Ana Kalin in psihologinja Izabel Jovanovska 
Hreščak. 
Šolska svetovalna služba se vključuje tudi v delo z učenci, ki imajo različne učne težave in jim 
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pomaga, da dosegajo boljše učne rezultate.  
 
Logopedska služba 
Učence z odločbo obravnava strokovna delavka Martina Curk, učence nižjih razredov podružničnih 
šol pa logopedinja Hermina Bavčar. 
 

 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO 
 
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva 
Zaradi varčevalnih ukrepov v letošnjem šolskem letu ne predvidevamo nakupa knjižničnega gradiva 
v skladu s standardi, ki predvidevajo 1 enoto knjižnega gradiva na učenca in 1 enoto na učitelja. Za 
nabavo in obdelavo gradiva v celoti (centralna šola in podružnične šole) skrbi šolska knjižničarka. 
Fond periodike je zadovoljiv. Nakupa neknjižnega gradiva ne bomo izvedli v obsegu 10 % skupnega 
prirasta kot določa standard. Zaradi varčevanja bomo nabavljali manj. 
Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke. 
Prednost bo imelo gradivo, ki je namenjeno učencem (leposlovje, poučne knjige, domače branje, 
Cankarjevo tekmovanje, knjige za Mehurčke, knjige za projekt Naša mala knjižnica, angleška bralna 
značka, italijanska bralna značka, slovenska bralna značka).  
Trenutno je v cobiss vpisanih 19698 enot knjižnega gradiva (na dan 5. 9. 2017) in 463 enot 
neknjižnega gradiva. Knjižnega in neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih je 20161 enot.  
Vse podružnične knjižnice so opremljene z enim računalnikom in čitalcem črtne kode (Č.,V.K., S.), 
dostopom do interneta (cobiss). Na podružnični šoli v Vrtovinu uporabljamo za izposojo knjig v 
cobiss-u prenosni računalnik. V čitalnici šolske knjižnice smo postavili dva posodobljena 
računalnika.  
 
Izposoja knjižničnega gradiva 
Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan od 7.15 do 15.00. Knjižnica je zaprta 
med izvajanjem medpredmetnih povezav knjižnično informacijskih znanj na podružnicah ali na 
centralni šoli, zaradi udeležbe knjižničarke na ekskurzijah, kulturnih in športnih dnevih, 
nadomeščanjih, izmenjavah, izobraževanjih, konferencah …Neknjižno gradivo (CD-rom, glasbene 
CD-je) izposojamo enako kot knjižno gradivo. DVD-je pa izposojamo samo od petka do ponedeljka. 
Izposojamo tudi serijske publikacije. V letošnjem letu predvidevamo podoben obseg izposoje 
knjižničnega gradiva kot v lanskem letu.  
V šol. l. 2017/2018 bo šolska knjižničarka vsak torek izposojala na podružničnih šolah. Dogovorjen 
urnik za izposojo na podružnicah: 
ponedeljek: Črniče ves dan 
torek: Vrtovin do 11.30, Vipavski Križ po 11.30 
sreda: Vipavski Križ ves dan 
četrtek: Skrilje ves dan 
petek: Črniče ves dan 
Vsi učenci in zaposleni na šoli so vpisani v cobiss.Dokumentacija o izposoji knjižničnega gradiva je 
na voljo v vsakoletnem statističnem poročilu. 
 
 
PEDAGOŠKO DELO 
 
Knjižnična in informacijska znanja – KIZ 
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega 
dela. Cilji in vsebine KIZ-a zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Izvajanju so 
namenjene najmanj 4 PU letno, kar pomeni v devetih letih šolanja najmanj 36 pedagoških ur. 
V šolskem letu 2017/18 imamo 24 oddelkov, in to pomeni najmanj 94 pedagoških ur. Vsebine in cilji 
se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole. KIZ izvajajo strokovna knjižnična delavka skupaj 
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z učitelji drugih predmetnih področij ali samostojno. 
Splošni cilji: 
Učenci so deležni vzgoje in izobraževanja na področju knjižnice, knjige, motivacije za branje in 
estetskega užitka. Spoznavajo osnovne storitve knjižnice, spoznajo knjigo kot najštevilčnejši medij 
v šolski knjižnici, različne podatkovne zbirke in globalno informacijsko omrežje. 
Šolska knjižnica ima tudi funkcijo spodbujanja bralne učinkovitosti, širjenja splošnega in 
strokovnega znanja, učenja iskanja informacij ter spodbujanja ustvarjalnosti z umetniško pisano in 
govorjeno besedo. Zato je vključena tudi v ostale šolske dejavnosti in projekte, ki v obliki 
medpredmetnih povezav bogatijo znanje naših učencev. 
 
Individualno delo z uporabniki knjižnice 
Gradivo si učenci lahko izposodijo za 14 dni. Izposojo lahko podaljšamo, glede na potrebe 
uporabnikov. Knjig za domače branje ne podaljšamo. 
Sicer pa individualno delo zajema naslednje dejavnosti: 

- individualno svetovanje učencem in učiteljem pri izposoji in uporabi knjižnega gradiva, 
- učence motiviramo, jim svetujemo, usmerjamo pri iskanju literature z navodili in informacijami 

pridobljenimi pri urah bibliopedagoških znanj in jih spodbujamo k samostojnemu iskanju 
virov, 

- pomoč učencem pri iskanju virov za domače naloge, seminarske naloge, govorne nastope, 
referate, za branje v prostem času … 

Skupinsko delo z uporabniki knjižnice 
Pri tem delu gre za usposabljanje učencev za skupne vzgojno-izobraževalne cilje. 
Skupinsko delo se pokriva z izvajanjem knjižnično informacijskih znanj in njihovimi cilji ter 

vsebinami. LeTi so zapisani v letnem načrtu knjižnično informacijskih znanj. Ure KIZ izvajamo v 
prostorih šolske knjižnice in v učilnicah, na centralni in na podružničnih šolah. 
 
Knjižnično informacijsko znanje 
Po skupnem načrtovanju, ki temelji na učnem programu knjižnično informacijskega znanja, se 
vsebine izvajajo v obliki medpredmetnih povezav. 
 »Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v 
osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kakovostnega 
znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav« 
(Sušec, 2005). Ure se realizirajo na centralni in na podružničnih šolah.   
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega 
dela. Zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene 
najmanj po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine 
in cilji se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda. 
 
Ostale dejavnosti knjižnice 

- Vodenje DRAMSKEGA KROŽKA. Krožek bo predvidoma ob ponedeljkih  6. ali 7. in (ali) 8. 
šolsko uro. Ure določimo naknadno pod dogovoru. Več o delu krožka je v letni pripravi. 
Začetek konec septembra. Glede na povečano šolsko obveznost (ur) pri učencih bo izvajanje 
te interesne dejavnosti okrnjeno. Zato bomo delo sproti prilagajali. 

- Izvajanje MESEČNE KNJIŽNE UGANKE. Vsak mesec se izvede knjižna uganka, ki vključuje 
iskanje gradiva, periodike, odlomkov, navajanje pesnikov, pisateljev … 

-  Sodelovanje v reševanju SLOVENSKEGA KNJIŽNIČNO MUZEJSKEGA KVIZA 2017/2018 - 
državni projekt. Vseh pet sklopov kviza bomo reševali z učenci 6.,7., 8. in 9. razreda oziroma 
po sprotnem dogovoru, ki je odvisen od teme in učnih načrtov. Dogovor je za medpredmetno 
sodelovanje z naravoslovjem, gospodinjstvom, biologijo, slovenščino. Tema: 
Kras=kamen+voda. Od oktobra do marca. 

- Koordiniranje literature za BRALNO ZNAČKO IN DOMAČE BRANJE. V dogovoru z 
učiteljicami slovenščine izdelamo program za izvajanje branja bralne značke in domačega 
branja. V sodelovanju pripravljamo in nabavljamo literaturo za angleško bralno značko, 
italijansko bralno značko, za Cankarjevo tekmovanje na vseh stopnjah, tudi za Mehurčki za 
prvo triletje in druga tekmovanja. Letos bomo dokupili knjige za domače branje, za Cankarjevo 
tekmovanje ter projekt Naša mala knjižnica. 
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- LITERARNA SREČANJA S PISATELJI. 
V letošnjem šolskem letu načrtujemo dve literarno-gledališki srečanji in sicer oktobra. Ločeni 
bosta za učence od 1. do 5. razreda in učence od 6. do 9. razreda. Z učenci se bo srečal, 
pogovarjal, motiviral za branje in lep materni jezik, dramsko uprizoril zgodbo po slikanici Gusar 
Berto pedagog Sten Vilar.  

- Priprava manjših TEMATSKIH RAZSTAV v zbornici.  
- Načrtujemo več knjižnih razstav v avli matične šole (tematske glede na letni čas, praznike …). 

Četudi razstavo pripravi drug aktiv, sodeluje tudi šolska knjižnica z razstavljenimi knjigami. 
- Sodelovanje z novicami iz šolske knjižnice za ŠOLSKI RADIO.  
- Urejanje SPLETNE STRANI Šolska knjižnica. 
- Izvedba KULTURNEGA DNE - dan dejavnosti za učence 6. razreda: obisk SLOVENSKEGA 

KNJIŽNEGA SEJMA v Cankarjevem domu (november). Obisku prestolnice in knjižnega 
sejma dodamo še obisk z učno uro v Narodni galeriji.  

- Izvajanje projekta RASTEM S KNJIGO. 7. razred bo obiskal Lavričevo knjižnico in vsi učenci 
bodo prejeli darilo, knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo. V sklopu te dejavnosti organiziramo 
kulturni dan. Vključimo še strokovno voden obisk Pilonove galerije in spominske sobe Danila 
Lokarja. (24. 10.) Projekt razširimo v kulturni dan za učence 7. razreda. 

- Sodelovanje v mednarodnem projektu NAŠA MALA KNJIŽNICA 2017/2018. Namenjen je 
spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. V projektu bodo 
sodelovale kolegice in učenci podružnic: Skrilje, ena mentorica, Vrtovin, dve mentorici, dva 
oddelka podaljšanega bivanja iz Črnič ter dve mentorici iz Vipavskega Križa. Koordinatorka 
izvedbe projekta na naši šoli je šolske knjižničarka (prijavljam, obveščam, nabavljam, razdelim 
knjige in Ustvarjalnike, skrbim za koordinacijo dela). Nabavili smo predpisane knjige, ki so 
potrebne za izvedbo projekta. Delovne zvezke (Ustvarjalnike) pa prejmejo učenci zastonj. 

 
Vodenje učbeniškega sklada 
Po novem Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov je upravljalec sklada šolski knjižničar. V 
sodelovanju z ravnateljico in strokovnimi aktivi bomo skupno načrtovali izvajanje del za učbeniški 
sklad.  

 

PROMETNA VARNOST 
 
Učenci so na poti v šolo izredno izpostavljeni prometu, predvsem v Dobravljah, na Cesti, v 
Črničah, Selu, in Skriljah. 
 

Program dela: 
- S prometno varnostjo se pričnejo učenci seznanjati na začetku prvega razreda, ko prejmejo 

rumene rutice in kresničke. 
- Na pomembnost nošenja kresničk zlasti od oktobra do aprila se učence opozarja vsako leto 

posebej.  
- Na prometno varnost se učence v Dobravljah opozori prvi šolski dan pri razredni uri in po 

šolskem radiu (prečkanje ceste, hoja po varni strani, vidna oblačila oziroma kresničke).  
- Učenci obravnavajo varnost v prometu v okviru predmeta spoznavanje okolja od 1. do 4. 

razreda. 
- V petem razredu se učenci seznanijo s prometno varnostjo v Dobravljah in opravljajo 

kolesarski izpit. Pogoj za pridobitev kolesarskega izpita je uspešno opravljen test iz 
cestnoprometnih predpisov in vožnje s kolesom na prometnih površinah v bližini šole. 
Učencem se pri pripravi na izpit ves čas poudarja, da naučeno v praksi upoštevajo (spravno 
kolo, nošenje čelade, upoštevanje predpisov …).  

- V okviru kolesarskega izpita se preveri tudi opremljenost koles učencev. 
- V šestem razredu obravnavajo prometni varnostni načrt za okoliš v Dobravljah. Za domačo 

nalogo učenci narišejo še svojega za domači kraj. Učitelji to nazorno prikažejo preko spletne 
aplikacije, kjer vsi učenci poiščejo svojo hišo in opredelijo nevarne točke, kjer morajo biti še 
posebej pozorni na poti v šolo. Sledi pogovor o nevarnih točkah v šolskem okolišu in na 
splošno.  

- Varstvo vozačev je na podružničnih šolah in matični šoli organizirano dnevno po zaključku 
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pouka do odhodov šolskih avtobusov in šolskih kombijev. 
- Učence se opozarja na nevarnost pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa in drugih vozil. 
- Skrbimo, da se dosledno upoštevajo predpisi, ki veljajo za prevoz otrok, in da so vozila, v 

katerih se prevaža otroke, ustrezno opremljena. 
- Na prometno varnost se učence vsakič znova opozori pred odhodom na ekskurzije, pohode 

in druge oblike dela na terenu.  
- Na parkirišče šole smo namestili kamere, ki nadzirajo dogajanje. 
- Učenci sodelujejo na natečajih, katerih namen je spodbujanje prometne varnosti. 
- Občasno pokličemo policijo, da pomaga pri kontroli prometa.  

 
 
Šola sodeluje: 
- v akciji Sveta za preventivo in vzgojo v prometu, 
- s policijo, ko so kolesarski izpiti, 
- s svetom za preventivo Občine Ajdovščina na prireditvi »Igrajmo se za varnost« (1. in 6. 

razred), 
- na drugih preventivnih akcijah. 

 
 
ŠOLSKA PREHRANA 
 

Na šoli so organizirani trije obroki: dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica za učence 
v podaljšanem bivanju. Zavedamo se, da ima način prehranjevanja pomemben vpliv na zdravje 
in počutje otrok, zato si prizadevamo, da so naši jedilniki raznoliki in sledijo sodobnim smernicam. 
Šola v okviru projekta Shema šolskega sadja redno nudi učencem dodatne brezplačne obroke 
sadja. Junija 2016 sta predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje obiskali Osnovno šolo 
Dobravlje in opravili analizo šolskega jedilnika. Na podlagi poročila so na šoli pripravili izboljšave, 
ki vključujejo predvsem ponudbo navadne vode ob šolskih malicah in kosilih ter manj pekovskih 
izdelkov. Namesto teh bodo učenci prejeli več sadja.  

 

Cena šolske malice in kosila 
Ceno za šolsko malico predpiše minister in znaša 0,80 evra. Cena kosila znaša 2,70 evra. Šola 
je z novim šolskim letom podpisala nove pogobe z dobavitelji v okviru javnega razpisa. V 
novembru se bodo opravile nove kalkulacije cen kosil, ki bodo vključevale tudi stroške dela. V 
dogovoru z ustanoviteljico bo med šolskim letom lahko prišlo do povišanja cen kosil. 
Podrobnosti v zvezi z organizacijo in subvencioniranjem šolske prehrane so opredeljene v Pravilih 
o šolski prehrani, objavljenih na spletnih straneh šole. Staršem ni več potrebno oddajati vlog za 
uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v 
odločbi o otroškem dodatku. Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri 
centru za socialno delo samo v primeru, če družina na dan 1. 9. 2017 ne razpolaga z veljavno 
odločbo o otroškem dodatku. O možnostih subvencij so starši obveščeni na prvih roditeljskih 
sestankih. 
 

Prijava in odjava šolske prehrane 
Prijava se praviloma odda v juniju za naslednje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadar koli med 
šolskim letom razredniku, svetovalnemu delavcu ali v računovodstvu šole. Prijava velja z naslednjim 
dnem. 
 
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano. Prehrana se odjavi pri 
razredniku, v šolski kuhinji (tudi na podružničnih šolah) ali v računovodstvu. Odjava, ki je bila 
oddana do 8.30, velja z naslednjim dnem oziroma dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. 
Učenec ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, če zaradi bolezni ali izrednih 
okoliščin ne more pravočasno odjaviti obroka.  
 

Za kosilo velja:  - prijava en dan prej do 8.30, 
                        - odjava za isti dan do 8.30. 
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Čas malice 

Šola Čas dopoldanske malice 

Podružnična šola Črniče od 9.30 do 10.00 

Podružnična šola Skrilje od 8.45 do 9.15 

Podružnična šola Vipavski Križ od 9.20 do 9.50 (prvi razred od 

8.30–8.50) 
Podružnična šola Vrtovin od 9.20 do 9.50 

Centrala šola Dobravlje od 9.05 do 9.25 
 

Čas kosila: od 11.30 do 13.00 

 
Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano 
Na šoli poleg obravnavanja učnih vsebin o prehrani, ki so del učnega načrta, izvajamo še 
naslednje dejavnosti: 

- na razredni stopnji organiziramo naravoslovne dneve o zdravi prehrani v sodelovanju z 
medicinskimi sestrami iz Zdravstvenega doma Ajdovščina, obisk kmetije s prikazom del v 
povezavi s pridelovanjem hrane ter obisk živilskopredelovalnega obrata, 

- na predmetni stopnji pripravljamo s pomočjo medicinskih sester iz Zdravstvenega doma 
Ajdovščina delavnice o zdravi prehrani, priložnostno obiščemo tudi živilskopredelovalni  
obrat (Mlinotest), 

- na razredni in predmetni stopnji smo vključeni v projekte Zdrava šola ter Shema šolskega 
sadja; v okviru projekta Shema šolskega sadja šola učencem deli sadje med razrednimi 
urami ter se ob tem organizira še dejavnosti za promocijo uživanja sadja (predstavitev sadja 
in njegovih zdravilnih učinkov – šolski radio, oglasne deske in spletne strani šole), 

- v okviru tematskih razrednih ur in dnevov dejavnosti se razredniki pogovarjajo o problemih, 
ki jih prinaša nezdrava prehrana (anoreksija, prekomerno povečana telesna teža, odvisnost 
od hrane, bolezni, ki jih povzroča debelost), 

- v tednu, ko poteka Zdrav slovenski zajtrk, se na šoli dodatno osvešča o zdravi prehrani 
preko šolskega radia in pri razrednih urah. Podružnice in matična šola napravijo nabor 
dejavnosti, ki podpirajo projekt: pogrinjki, spoznavanje lokalnih pridelovalcev in proizvodov, 
plakati o zdravi prehrani. 

 

 
SKRB ZA ZDRAVJE OTROK 
 

- Navajanje učencev na osebno higieno in zdrav način življenja,  
- sistematski pregledi v zdravstvenem domu, 
- zobozdravstveni pregledi in storitve, 
- predavanja za starše in učence po programu zdravstvene vzgoje, 
- ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja (gibanje, narava, dobri odnosi) v okviru 

projekta Etika v šoli. 
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PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
 
Preventivne dejavnosti se izvajajo v okviru vsebin pouka, razrednih ur, podaljšanega bivanja, 
dnevov dejavnosti, predavanj, filmske vzgoje, projekta etika v šoli.  
 
Razredna stopnja 

Razred TEMA/VSEBINA IZVAJALEC 

1., 2., 3. in 
4.  

Teme v okviru projekta Etika v VIZ 
Filmska vzgoja 
Razvijanje vrednot, opredeljenih v 
vzgojnem načrtu 
Upoštevanje šolskih pravil 
Razvijanje ugodne socialne klime 
Premagajmo predsodke 
Socialne razlike in medsebojna pomoč 
Komunikacija in reševanje problemov 
(mediacija) 
Kako se učiti 
Preprečevanje nasilja 
Medgeneracijski odnosi in druženja 
Skrb za zdravje 
Zdrava prehrana 
Zdrav in reden zajtrk 
Kako kulturno jesti 
Shema šolskega sadja 
Eko šola (skrb za okolje) 
Prometna varnost (varen vstop in izstop 
iz avtobusa, uporaba svetlobnih 
predmetov) 
Humanitarne akcije 
Varnost v telovadnici in na igrišču 
Skrb za zdravje in telesni razvoj 
Skrb za čiste in zdrave zobe 
Skrb za ledvice 
Igrajmo se za varnost 
 

razredničarke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Društvo ledvičnih bolnikov (za 4. 
razred) 
 
 

(1. razred) 
 
 
 

1. in 2.  
 
3.  
4.  

Dejavnosti za razvijanje pozitivnih 
medosebnih odnosov  
Čustva  
Razvoj empatije  

svetovalna služba 
 
 

5.  Etika in vrednote 
Skrb za okolje  
Prometna varnost, kolesarski izpiti 
Kako se učiti 
Policist Leon svetuje (varna raba 
pirotehnike, neznanci, kraje, interentna 
varnost) 
Skrb za zdrave in čiste zobe 
Razvoj mladostnika 
Šola o soncu, skoki v vodo 
Zdrava prehrana 
Kako se učiti 
Internetna varnost 
Samopodoba 

razrednik 
 
 
 
policija 
 
 
Zdravstveni dom Ajdovščina 
 
 
 
 
svetovalna služba 
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Predmetna stopnja 

Razred TEMA/VSEBINA IZVAJALEC 

6.  Odraščanje 
Nekajenje 
 

Zdravstveni dom Ajdovščina 
Zdravstveni dom Ajdovščina 
 

Ovire pri sporazumevanju 
Kako se učinkovito učiti? 

Šolska svetovalna služba 
Šolska svetovalna služba 

7.  Spremembe mladostnika, osebna 
higiena, samopodoba 

Zdravstveni dom Ajdovščina 
 

Kako reči NE 
Spoznavanje samega sebe 

Šolska svetovalna služba 
Šolska svetovalna služba 

8.  Skrb za zdrave zobe 
Medosebni odnosi 
Misli z glavo 
Internetna varnost 

Zdravstveni dom Ajdovščina 
Zdravstveni dom Ajdovščina Zdravstveni 
dom Ajdovščina 
Ekipa varnega interneta 
 

Dejavnosti razvijanja pozitivne 
samopodobe 

Šolska svetovalna služba 

9.  Zasvojenost z novimi tehnologijami 
Mladi in varni v prometu 

Safe.si 
ŠC Nova Gorica 

Dejavnosti razvijanja pozitivne 
samopodobe 

Šolska svetovalna služba 
 

 
 

 
IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH IN DRUGIH DELAVCEV 
 
Eden osnovnih ciljev Osnovne šole Dobravlje je podpirati strokovni razvoj zaposlenih, zato se 
šola vključuje v projekte in omogoča delavcem udeležbo na različnih izobraževanjih. Projektni timi 
posredujejo pridobljena znanja učiteljskemu zboru in članom aktiva. Prednost imajo teme, ki so 
prepoznane kot prioritetne na državnem nivoju ali pa smo jih kot take določili z letnim delovnim 
načrtom. 
Tradicionalna strokovna ekskurzija za vse zaposlene, ki vključuje obisk šole in izmenjavo 
primerov dobre prakse ob koncu pouka, bo organizirana v skladu z možnostmi skupaj s 
sindikatom, prav tako bo v sodelovanju s sindikatom organiziran skupen ogled kulturnega 
dogodka. 
 
 

VSEBINA IZVAJALEC ČAS IZVEDBE IN UDELEŽENCI 

Distribuirano vodenje 
Formativno spremljanje, 
povratna informacija 

Šola za ravnatelje 
Projektni tim v okviru 
projekta 
Distribuirano vodenje 

November 2017, marec 2018 – 
samostojno izobraževanje, spremljanje in 
vrednotenje lastne prakse, izmenjava 
primerov dobrih praks na internih 
delavnicah, ki jih pripravi tim za vodenje. 

Filmska osnovna šola 
Razvoj inovativnih učnih 
okolij in prožnih oblik 
učenja za dvig splošnih 
kompetenc na področju 
kulture 
 

Ministrstvo za 
kulturo, Art kino 
mreža 

16. 11. 2017 za projektni tim, 
po dogovoru hospitacije na projekcijah, 
ostali datumi bodo naknadno določeni. 

Spremljanje zgodnjega 
poučevanja angleščine 

ZRSŠ Učiteljice, ki poučujejo prvi tuji jezik v 1. 
izobraževalnem obdobju. 
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Projekt: Etika v VIZ Inštitut za etiko Jože 
Trontelj 

projektni tim 
 

Osem krogov odličnosti Jani Prgić 1. junij 2018, učiteljski zbor 

Tanka črta odgovornosti jani Prgić 1. junij 2018, tehnično osebje 

Kulturni bazar Ministrstvo za 
kulturo, Zavod za 
šolstvo 

Učiteljice, ki so povezane s kulturno-
umetnostno vzgojo. 

IKT računalničarja OŠ 
Dobravlje 

Po dogovoru in po potrebi računalničarja 
nudita izobraževanje in pomoč manjšim 
skupinam ali individualno svetujeta 
učiteljem. Računalničarja se stalno 
strokovno izobražujeta na študijskih 
skupinah, konferencah in drugih 
usposabljanjih. 

Stalno strokovno 
izpopolnjevanje 

različni izvajalci 
(Zavod za šolstvo, 
Filozofska fakulteta) 

Učitelji lahko izberejo izobraževanje na 
temo, ki jih zanima in jo želijo razvijati pri 
pouku. Datumi so naknadno znani. Šola 
načrtuje najmanj tri dni izobraževanja v 
času, ko ni pouka (junij, julij, avgust).  

Udeležba na študijskih 
skupinah 

Zavod za šolstvo vsi učitelji, ravnateljica 

Usposabljanje za 
izvajanje novosti s 
področja vodenja in 
računovodstva 

različni izvajalci 
(MIZŠ, Šola za 
ravnatelje, 
Ravnateljski servis, 
AKTUAR, Zveza za 
računovodstvo, 
SAOP …) 

Vodstvo šole (ravnateljica, pomočnica 
ravnateljice, predsednica sveta šole), 
računovodkinja, poslovna sekretarka in 
administratorka se redno udeležujejo 
izobraževanj, ki prinašajo novosti in 
navodila s področja organizacijskega, 
kadrovskega ter finančnega vodenja 
zavoda. 

Izobraževanje za tehnično 
osebje 

različni izvajalci Za tehnično osebje se organizira 
izobraževanje s področja varstva pri delu 
in seznanjanja z novostmi. 

Ravnateljica sodelovanje in 
podpora pri vseh 
projektih, 
izobraževanja, ki jih 
organizira MIZŠ, 
Šola za ravnatelje, 
ZRSŠ in druge 
institucije  

Strokovni posvet ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega šolstva, Portorož: november 
2017, Laško:  marec 2018 
Izobraževanja v okviru projektov, v katerih 
je udeležena šola (Distribuirano vodenje, 
Filmska osnovna šola). 

 

 
 
SKRB ZA ZDRAVJE IN VARSTVO PRI DELU 
 
V letu 2016 je bila izdelana nova ocena tveganja za delovna mesta. Vsebina je bila predstavljena 
vsem delavcem. Vsi delavci so bili opozorjeni na pomen gibanja. 
Delavci lahko koristijo zunanje teniško igrišče, omogočilo se bo tudi vadbo na podružnici Skrilje. 
Na šoli je organizirana prehrana, delavci se odločajo, ali bodo naročeni na malico ali kosilo. 
Delavce redno pošiljamo na zdravniške preglede v skladu z razpoložljivimi sredstvi in oceno 
tveganja. 
Na šoli skrbimo za stalna izpopolnjevanja iz varstva pri delu, požarne varnosti in prve pomoči. 
Na šoli je ustrezno število usposobljenih delavcev za izvajanje prve pomoči. 
Na šoli se trudimo, da v okviru sredstev zagotavljamo delovno opremo, ki je predpisana za 
posamezno delovno mesto. 



Osnovna šola Dobravlje: Letni delovni načrt za šol. leto 2017/18 

 

38 
 

Delavce pošiljamo na redne zdravniške preglede v skladu z oceno tveganja. 
Strokovni delavci aktivno sodelujejo kot spremljevalci na pohodih, ki so organizirani v okviru 
športnih dni.  
V okviru Sheme šolskega sadja izvajamo promocijske dejavnosti za uživanje sadja po šolskem 
radiu in na oglasnih deskah.  
Šola je vključena v projekt Zdrava šola. Koordinatorica v tem šolskem letu je svetovalna delavka 
Izabel J. Hreščak. 
V sodelovanju z Rdečim križem organiziramo meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola za 
zaposlene. Vsi zaposleni si prizadevamo za pozitivno delovno okolje, v katerem ni nihče izmed  
zaposlenih izpostavljen trpinčenju ali oblikam nasilja. S spodbujanjem timskega dela,  
upoštevanjem različnosti mnenj in medsebojne pomoči ob raznolikih dejavnostih krepimo vezi 
med sodelavci in s tem preprečujemo morebitne oblike nestrpnosti. 
Enkrat letno v sodelovanju s sindikatom organiziramo strokovno ekskurzijo, ki vključuje 
izobraževalne vsebine in gibanje.  
 

SPREMLJANJE POUKA 
 
Hospitacija je učiteljem napovedana en teden vnaprej. Z učitelji se dogovorimo, kaj bomo 
spremljali. Po hospitaciji ravnateljica z učitelji opravi pogovor. Glede na možnost izvedbe 
spodbujamo tudi medsebojne hospitacije. Obiski v razredu bodo potekali po sledečem vrstnem 
redu:  

- september, oktober, november: podaljšano bivanje (Skrilje, Vipavski Križ, Vrtovin, Črniče, 
Dobravlje), 

- november, december: obisk prvih in drugih razredov podružnic Črniče, Skrilje, Vipavski 
Križ, Vrtovin, 

- novo zaposleni učitelji: ravnateljica bo spremljala delo novo zaposlenih učiteljev, 
- december 2017 – maj 2018: predmetna stopnja (predmeti: angleščina, šport, biologija, 

geografija, kemija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, likovna umetnost, glasbena 
umetnost). 

 
Teme spremljanja: povratna informacija, učni pogovor. Hospitacijam sledi letni pogovor z 
učiteljem. 

 
 
 
STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 
Naloge posameznih organov so določene v Zakonu o in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
 
Razredniki so neposredno odgovorni za delo oddelkov, za vodenje oddelčnega učiteljskega 
zbora, za povezavo in sodelovanje s starši, za organizacijo vzgojno-izobraževalnega in drugega 
dela v oddelku. Razredniki bodo vodili vso dokumentacijo v oddelku in opravljali še druga, z 
zakonom določena dela. 
 
Oddelčni učiteljski zbor bo sodeloval na oddelčnih konferencah in pri vseh zadevah 
posameznih oddelkov na šoli. Sestavljajo ga vsi strokovni delavci, ki poučujejo v oddelku. 
 
Učiteljski zbor se bo sestajal na ocenjevalnih in drugih pedagoških konferencah, kjer bo 
razpravljal in reševal naloge v zvezi z delom šole, učnim uspehom, pedagoškimi vprašanji in 
drugim. Učiteljski zbor vodi ravnateljica. 
 
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo 
merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-
izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, učencev ter opravljajo druga dela,  
določena z letnim delovnim načrtom. Vsi aktivi pripravijo svoj letni samoevalvacijski načrt, ki sledi 
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načrtu na ravni učiteljskega zbora, na podlagi tega pa še vsak učitelj zase. V njem opredelijo 
svoje cilje, dejavnosti za doseganje le-teh in kazalnike. Ob zaključku šolskega leta pripravijo 
samoevalvacijsko poročilo. 
 
 
Vodje aktivov: 

- 1. razred: Anita Vodopivec 
- 2. razred: Agata Marušič 
- 3. razred: Klementina Lemut 
- 4. razred: Martina Besednjak Repše 
- 5. razred: Ana Čelik Čibej 
- podaljšano bivanje: Pavel Volk 
- aktiv učiteljic za zgodnje poučevanje angleščine: Petra Koncut 
- aktiv učiteljev tujih jezikov: Vanesa Gregorič 
- aktiv matematikov in računalničarjev: Damijana Čermelj 
- aktiv družboslovnih predmetov: Polona Krkoč 
- aktiv učiteljev naravoslovja: Bogdan Bone 
- aktiv slovenistk in knjižničarke: Helena Brataševec 
- aktiv svetovalnih delavcev: Izabel Jovanovska Hreščak 
- aktiv učiteljev športne vgoje: Tjaž Oven 

 
Aktiv učiteljic za zgodnje poučevanje angleščine 
Članice so učiteljice, ki poučujejo angleščino kot prvi tuji jezik v 1. izobraževalnem obdobju. 
Članice aktiva sodelujejo z Zavodom za šolstvo pri načrtovanju in spremljavi dela. V tem šolskem 
letu se bodo osredotočale na opismenjevanje. Velik izziv bo tudi ocenjevanje. Učiteljice se bodo 
redno udeleževale strokovnih srečanj v okviru Zavoda za šolstvo, kjer jim bodo nudili strokovno 
oporo. 
 
Aktiv učiteljev matematike in računalništva 
Poleg pouka bodo učitelji matematike in računalništva usposabljali učence za tekmovanja iz 
logike (tudi Genius Logicus), razvedrilne matematike, Vegovo priznanje, tekmovanje Lefo – hitro 
in zanesljivo računanje preko spletne strani, mednarodno tekmovanje v informacijski in 
računalniški pismenosti »Bober«. Učiteljica računalništva bo učence podružničnih šol pripravljala 
na tekmovanje preko spleta iz hitrega in zanesljivega računanja na računalnik in na tekmovanji 
Genius Logicus in Bober. Učitelja računalništva izvajata številne aktivnosti, kot so: izobraževanje 
učiteljev, svetovanje učiteljem in drugim delavcem glede računalniške opreme, nameščanje le-te, 
pomoč učencem pri uporabi IKT itd. 
Učitelja računalništva sta v sodelovanju z učitelji pripravila načrt digitalnega opismenjevanja 
učencev po vertikali. Učence pri urah NIP računalništva in IP računalništva ozaveščata o ustrezni 
komunikaciji na internetu in spletni varnosti. Učitelji v aktivu imajo izdelane spletne učilnice, ki jih 
bodo še nadgrajevali. Kot medpredmetno sodelovanje predlagajo naravoslovni dan »obdelava 
podatkov« preko e-vprašalnika. Učenci bi vpisali svoje podatke iz športnega kartona, sledila bi 
obdelava podatkov na različne načine, na koncu bi učitelj povzel fiziološke značilnosti odraščanja.  
  
Aktiv učiteljev naravoslovja 
Načrtuje in izvaja naravoslovne in tehniške dneve ter pripravlja učence za različna tekmovanja 
(Preglovo priznanje iz kemije, Stefanovo priznanje iz fizike, Proteusovo priznanje iz biologije, 
Dominikovo priznanje iz astronomije, tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, čebelarstva, 
zgodovine, geografije, Eko kviz, tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička, radiogoniometrije, 
orientacije in tekmovanja mladih tehnikov). Učitelji so mentorji učencem pri raziskovalnih nalogah. 
Učitelj Bogdan Bone je tudi skrbnik šolskega sadovnjaka in čebelnjaka. Člani aktiva so pripravili 
predlog tehničnih in naravoslovnih dnevov za predmtno stopnjo. Člani aktiva pripravljajo 
priložnostne razstave (čebelarstvo, fizika, biologija, naravoslovje). Aktiv aktivno sodeluje pri 
mednarodni izmenjavi in z učiteljicami razredne stopnje (prikaz čebelarjenja, radioamaterstvo, 
tehnične delavnice, orientacija …). Novost je tudi fleksibilni predmetnik pri predmetu kemija, kar 
bo omogočalo več dela s poskusi. Aktiv bo sodeloval pri pripravi razstave na temo Voda – od mita 
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do arhitekture v okviru Tedna kulturne dediščine.  
 
 
Aktiv učiteljev družboslovja in umetnosti 
Člani aktiva bodo delali na področju bralne pismenosti in vrednot. Spodbujali bodo branje  in 
uporabo knjižnih virov, delo z učbenikom in članki. Pripravljali bodo plakate z vsebinami, ki 
spodbujajo medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Izsledke mini zgodovinskih raziskav bodo 
predstavili učencem in na razstavnih panojih. Učence bodo pripravljali na tekmovanja iz znanja 
(geografije in zgodovine), učitelj glasbene umetnosti bo mentor ali somentor pevskim zborom na 
podružnicah in na matični šoli ter mentor šolskemu ansamblu. Kot korepetitor in somentor 
sodeluje tudi z OPZ v Črničah in Skriljah in MPZ v Dobravljah. Zbori se vsako leto udeležijo revije 
pevskih zborov. Učiteljica likovne umetnosti bo učence med poukom in pri interesni dejavnosti 
spodbujala, da sodelujejo na raznih natečajih. Učiteljica geografije vodi interesno dejavnost 
orientacija. Učiteljica zgodovine je varuhinja etike in vrednot na matični šoli, v sklopu projekta 
svetuje učiteljem o izbranih vsebinah etičnih domen. 
 
Aktiv svetovalnih delavcev 
Članice aktiva svetujejo in pomagajo učencem pri izbiri obveznih izbirnih predmetov. Aktivno 
sodelujejo pri razporeditvi učencev z dodatno strokovno pomočjo, seznanjajo z dokumentacijo in 
svetujejo pri oblikovanju individualiziranega programa. Članice aktiva pripravijo individualiziran 
program in urnik izvajanja dodatne strokovne pomoči. Sodelujejo z učitelji, ki izvajajo dodatno 
strokovno pomoč, in s specialno pedagoginjo. Svetovalni delavki sodelujeta z razredniki, 
pripravljata predlog preventivnih delavnic in vodita nekatere. Organizirata predavanje za starše in 
preventivne delavnice, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (Varni internet, Safe.si). Spremljata delo, 
uspeh učencev ter iščeta rešitve za starše.  
 
Aktiv tujih jezikov 
Aktiv pripravi in izvede mednarodno izmenjavo s šolo z Danske. V okviru mednarodne izmenjave 
se na šoli organizira različne dejavnosti in delavnice (jezikovne, čebelarsko, orientacijsko, 
športno, ekskurzijo v Škocjanske jame, ogled Ljubljane, ogled lokalnih znamenitosti). Pri tem šola 
sodeluje z lokalnimi skupnostmi. Aktiv pripravi program za dan tujih jezikov, ki poteka v zadnjem 
tednu septembra. Aktiv pripravlja učence na šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz angleščine. 
Tekmovanje za bralno značko v višjih razredih poteka v interni izvedbi, medtem ko učenci 4. in 5. 
razreda sodelujejo na tekmovanju English Reading Badge. Učiteljica italijanščine vodi italijansko 
bralno značko. Učiteljici angleščine pripravljata učence na NPZ in pri tem upoštevata analize NPZ 
do sedaj. 
 
Aktiv slovenistk in knjižničarke 
Aktiv organizira obisk literarnega gosta, kulturne dneve, pripravlja učence na Cankarjevo 
tekmovanje, na tekmovanje za bralno značko. Redno izvaja aktivnosti v zvezi z izboljšanjem 
bralne pismenosti in motivacije za branje, prireja literarne razstave in oddaje za šolski radio, 
sodeluje na MEGA kvizu. Članice aktiva skrbijo za izdelavo priporočilnih seznamov, pripravljajo 
učence na govorne nastope. Učence spodbujajo k sodelovanju na literarnih natečajih (Vilenica 
za mlade, natečaj Lavričeve knjižnice …). Aktiv sodeluje pri organizaciji srečanja z bivšim 
učencem – umetnikom ter pri izvedbi vseh proslav v skladu z letnim delovnim načrtom. Aktiv 
sodeluje pri nastajanju tematskega literarnega glasila Čaven. Aktiv bo sodeloval pri pripravi 
razstave na temo Voda – od mita do arhitekture v okviru Tedna kulturne dediščine.  
 
 
Aktiv učiteljev športa 
Aktiv organizira športne dneve, izvaja izbirne predmete, vodi izvedbo tečaja plavanja, sodeluje pri 
izvedbi šole v naravi za peti razred ter skrbi za udeležbo učencev na tekmovanjih iz različnih 
športnih panog. Športni pedagogi izvajajo različne interesne dejavnosti (odbojka, rokomet, 
atletika). Aktiv organizira in vodi plavalni tečaj v sklopu šole v naravi za peti razed. Ob koncu leta 
predlaga športnika in športnico šole. Aktiv daje velik poudarek pohodništvu. Med učenci spodbuja 
pravila fair igre in pripadnost ekipi. Pri učencih spodbuja postavljanje ciljev. Eden izmed 
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pomembnih ciljev je izboljšati vzdržljivost pri učencih in trajnosti gibanja.  
 

 
ORGANIZIRANJE UČENCEV IN STARŠEV 
 
Oddelčna skupnost 
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah 
oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela 
svoje skupnosti in šole, obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri 
učenju.  
 
Skupnost učencev šole 
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost 
ima mentorja, ki ga ravnateljica imenuje izmed strokovnih delavcev šole. Učenci volijo v skupnost 
učencev šole po dva predstavnika oddelka. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in 
opravlja naslednje naloge: 

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesnih 
dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, 

- sodeluje pri uresničitvi idej in informira učence o svoji dejavnosti, 
- opravlja druga dela in naloge, za katere se dogovorijo učenci.  

Mentor šolske skupnosti v šolskem letu 2017/18 je Peter Valič. 
 
Šolski parlament 
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 
skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno, vodi ga učitelj Peter 
Valič.  
Tema letošnjega šolskega parlamenta je »Šolstvo in šolski sistem«. 
 
Svet staršev 
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev centralne šole in podružničnih šol. Svet staršev bo: 

- razpravljal o organizaciji pouka in uspehu šole, 
- zbiral pripombe in predloge staršev o delu šole, 
- predlagal nadstandardne storitve, 
- oblikoval stališča, predloge in pobude za svet šole, 
- opravljal še druge naloge, določene z zakonom. 

 
Obveščanje staršev 
Za obveščanje staršev o delu in uspehu učencev so zadolženi razredniki. Obvestila staršem so 
praviloma ustna (na pogovornih urah), po dogovoru po elektronski pošti, ob koncu ocenjevalnega 
obdobja pa tudi pisna. Starši imajo možnost vpogleda v ocene preko aplikacije e-asistent. 
Ravnatelj seznani starše z najpomembnejšimi podatki iz letnega delovnega načrta na začetku 
šolskega leta, med šolskim letom pa s pomembnejšimi dogodki na šoli. 
 

ORGANI UPRAVLJANJA 
 
SVET ŠOLE sestavljajo predstavniki šole, staršev in ustanovitelja.  
Naloge sveta: 

- sprejme letni delovni načrt šole in nekatere splošne akte, 
- odloča o finančnih zadevah šole, 
- obravnava zadeve vzgojno-izobraževalnega dela, 
- ustanovitelju in ravnatelju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,  
- razpisuje in sprejema vodilne delavce, 
- opravlja druge, z aktom o ustanovitvi, zakoni in splošnimi akti, določene naloge. 
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RAVNATELJICA Mirjam Kalin je kot pedagoški vodja odgovorna za uresničevanje nalog šole ter 
za organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela šole. Njene naloge so določene z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.  
Kot poslovodni organ: 

- vodi celotno poslovanje šole in skrbi za zakonitost šole, 
- skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima šola do ustanovitelja, okolja in drugih, 
- odloča o delovnih razmerjih v šoli, 
- sodeluje s svetom šole, mu daje predloge in podatke ter izvršuje odločitve in sklepe sveta 

šole, 
- opravlja druge zadeve, ki jih opredeljuje zakonodaja. 

Ravnateljica je članica odbora združenja ravnateljev. Odbor se sestaja v skladu s planom, ki ga 
združenje sprejme pred začetkom šolskega leta. Potne stroške za udeležbo na sestankih krije 
Združenje ravnateljev.  
Ravnateljica se udeležuje posvetov, ki jih organizirajo Ministrstvo za izobraževanje znanost in 
šport, Šola za ravnatelje in Združenje ravnateljev, kjer se seznanja z navodili za izvajanje 
dejavnosti, spremembami na področju vzgoje in izobraževanja in strokovnimi vsebinami. Z 
vsebino redno seznanja kolektiv na pedagoških konferencah.  
 
POMOČNICA RAVNATELJICE Jožica Uršič je pedagoška delavka, ki v sodelovanju z 
ravnateljico skrbi za nemoteno delo in za uresničevanje vseh nalog in ciljev šole.  
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SPREJEMANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
Letni delovni načrt sprejme in potrdi svet šole. Za realizacijo delovnega načrta je odgovorna 
ravnateljica.  
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela opravlja Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
 
 
Letni delovni načrt je bil sprejet na seji sveta šole Osnovne šole Dobravlje dne 28. 9. 2017.  
 
 
 
 
 
 
  
Ravnateljica:                          Predsednica sveta šole: 
Mirjam Kalin                          Ana Čelik Čibej 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- program dnevov dejavnosti za šolsko leto 2017/2018 v posameznih razredih 
- akcijski načrt za izvajanje razvojnega projekta distribuirano vodenje 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 1. RAZREDU 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Filmska vzgoja Spoznavanje prvin filmske umetnosti, pogovor o vsebini 

filma, pogovor o tem, kaj nam film sporoča, refleksija 

učencev. Vrednotijo otroški film. 

Medpredmetna povezava: likovna umetnost  kako nastane 

risani film. 

oktober učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

KD Obisk kulturnega delavca Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. 

16. ali 18. ali 19. 

oktober 

Irma Krečič Slejko, 

razredničarke 

KD 

  

Lutkovna predstava (Mojca Pokrajculja) Prepoznavanje značilnosti glavne književne osebe in drugih 

pomembnih oseb, zaznavanje dogajalnega prostora in drugih 

prvin gledališkega dogodka, ozaveščanje 

podobnosti/različnosti gledališkega dogodka in že znane 

pravljice. Spoznavanje lutkovnega gledališča in vrst lutk.  

Medpredmetna povezava z likovno umetnostjo  izdelava 

lutk in lutkovnega odra. 

december učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

KD Prireditev ob dnevu šole Govorno nastopajo, vrednotijo rabo nebesednih 

spremljevalcev govorjenja ter utemeljujejo svoje mnenje, 

povzemajo temeljna načela uspešnega govornega nastopanja, 

vrednotijo svojo zmožnost govornega nastopanja in 

načrtujejo, kako bi jo še izboljšali. Opazujejo in opisujejo 

svoj prvi jezik in svoj odnos do njega. Učijo se kulturnega 

obnašanja. 

februar učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

ND Naravna življenjska okolja Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in 

okolja. Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in 

živalmi.  

Medpredmetna povezava z likovno umetnostjo  slikanje 

opazovanega življenjskega okolja. 

april učitelji, ki poučujejo v 

razredu 
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ND Zdravstvena vzgoja/Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in 

počitek omogočajo rast in razvoj, ter da jim pomagajo 

ohranjati zdravje. 

Ugotavljajo, da nekatere stvari, ki jih dobijo v telo iz okolja, 

lahko škodijo. 

Poznajo pomen redne nege telesa in razumejo vzroke 

dobrega počutja ob redni telesni vadbi. 

Zavzemajo se, da bodo vsak dan poskrbeli za svoj zajtrk. 

marec/november učitelji, ki poučujejo v 

razredu, 

medicinska sestra 

ND Igrajmo se za varnost/Promet Spoznajo pravila obnašanja v prometu in prevoznih sredstvih. 

Vedo, da udeležba v prometu pod vplivom alkohola, mamil 

in zdravil ogroža vse udeležence v prometu. 

Spoznajo delo policistov, gasilcev, službe za nudenje prve 

pomoči, gorske reševalne službe … 

Medpredmetno povezovanje z LUM - oblikovanje vozila iz 

odpadne embalaže. 

maj učitelji, ki poučujejo v 

razredu, 

policisti, gasilci, služba za 

nudenje prve pomoči, 

gorska reševalna služba ... 

TD Urejanje učilnice Spoznajo učilnico in kotičke v njej. 

Se orientirajo v učilnici. 

Uredijo učilnico, garderobo in svoje šolske potrebščine. 

Seznanijo se s pravili v šoli. 

september učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

TD Novoletni okraski Iz papirja in drugih materialov oblikujejo novoletne okraske 

in voščilnice. 

Razvijajo ročne spretnosti. 

Oblikujejo in razvijajo  čut za estetskost. 

Skrbijo za urejenosti učilnice. 

december učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

TD Praznik črk Iz različnih materialov izdelujejo črke. 

Oblikujejo preprosto didaktično igro z abecedo. 

Razvijajo ročne spretnosti. 

junij učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

ŠD Mini olimpijada Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, sodelovanje, 

druženje, spoznavanje športnih društev. 

september učitelji, ki poučujejo v 

razredu, 

Športna zveza Slovenije 

ŠD Jesenski pohod Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, spoznavanje vrhov v bližnji okolici. 

oktober vsi učitelji na podružnici 

ŠD Štafetne igre Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, sodelovanje. april vsi učitelji na podružnici 
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ŠD Igre na snegu/Športne igre Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, sprejemanje 

drugačnosti. 

januar vsi učitelji na podružnici 

ŠD Spomladanski pohod/Zaključna ekskurzija Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, spoznavanje krajev v Sloveniji. 

maj vsi učitelji na podružnici 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Skrbimo za zdrave zobe Poznajo pomen redne nege zob. 

Spoznajo način pravilnega umivanja zob. 

celo šolsko leto Damjana Marc, višja 

medicinska sestra, zunanja 

sodelovka 

Medpredmetna povezava v sodelovanju s 

knjižničarko 

Spoznavanje šolske knjižnice, prva izposoja, članske 

izkaznice, podarjena knjiga. Motivacija branja, knjiga kot 

kulturna vrednota. 

oktober Irma Krečič Slejko in 

učiteljice 1. razreda 

Medpredmetna povezava z IKT Seznanijo se z računalniškim programom SLIKAR. junij učitelji, ki poučujejo v 

razredu, 

računalničarka 

Sodelovanje na različnih tekmovanjih in 

natečajih (Vegovo/Mat. kenguru, Likovni 

natečaji, Tekmovanje iz atletike, Tekmovanje za 

čiste zobe) 

Sodelovanje na različnih tekmovanjih. celo šolsko leto učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

Sodelovanje v projektih (Bralna pismenost, 

Etika v šoli, Kulturna šola, Samoevalvacija, 

Naša mala knjižnica) 

Sodelovanje v različnih projektih. celo šolsko leto učitelji, ki poučujejo v 

razredu in učitelji PB 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 2. RAZREDU 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Obisk kulturnega delavca 

  

  

Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. 

16. ali 18. ali 19. 

oktober 

Irma Krečič Slejko, 

razredničarke 

KD Filmska vzgoja 

  

Vrednotijo otroški film. Spoznavajo prvine filmske 

umetnosti. Pogovarjajo se o vsebini in  sporočilu filma. 

 

oktober učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

KD 

  

Lutkovna predstava 

 

Prepoznavanje značilnosti glavne književne osebe, 

zaznavanje dogajalnega prostora. Spoznavanje lutkovnega 

gledališča in lutk. 

 

december učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

KD Prireditev ob dnevu šole Učijo se kulturnega obnašanja. Utrjujejo medvrstniško 

sodelovanje. 

 

februar učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

ND Bilo je nekoč Spoznajo razlike življenja ljudi v preteklosti in danes 

(bivališča, prehrana, obleka, delo, prevoz). Spoznavajo stare 

običaje in ohranjajo tradicijo. 

 

marec/april učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

ND Naravna življenjska okolja (gozd, travnik, 

sadovnjak, voda) 

  

 

Prepoznavajo, poimenujejo in primerjajo različna naravna 

življenjska okolja. Znajo poiskati razlike in podobnosti med 

rastlinami in živalmi. 

 

marec/april učitelji, ki poučujejo v 

razredu, 

Peter Valič 
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ND Zdravstvena vzgoja/ 

Zdrav slovenski zajtrk 

Poznajo pomen zdravega načina prehranjevanja, telesne 

aktivnosti, nege in počitka za svoje zdravje. Zavzemajo se, da 

bodo skrbeli za zdrav zajtrk. 

 

november/marec učitelji, ki poučujejo v 

razredu, 

medicinska sestra 

TD Urejanje učilnice 

 

Spoznajo novo učilnico in kotičke v njej. Uredijo učilnico, 

svoje šolske potrebščine in garderobo. 

Ponovijo šolska pravila. 

 

september učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

TD  

  

Izdelovanje novoletnih okraskov 

 

Iz različnih materialov izdelujejo novoletne okraske. 

Okrasijo učilnico. Razvijajo ročne spretnosti. Razvijajo čut 

za estetiko. 

 

december učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

TD Izdelovanje pustnih mask/Eko izdelek Iz različnih/odpadnih materialov izdelujejo pustne maske. 

Navajajo se na skrb za okolje. Razvijajo ročne spretnosti. 

 

februar učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

ŠD Mini olimpijada  

 

Medsebojni odnosi, športo obnašanje, strpnost, sodelovanje, 

druženje, spoznavanje športnih društev. 

september učitelji, ki poučujejo v 

razredu,  

Zavod za šport 

ŠD Jesenski pohod Druženje, medsebojni odnosi, premagovanje naporov, 

vzdržljivost in spoznavanje bljižnje okolice. 

 

oktober vsi učitelji na podružnici 

ŠD Zimske igre na snegu 

 

Druženje, medsebojni odnosi, sodelovanje, športno obnašanje 

in strpnost. 

januar vsi učitelji na podružnici 

ŠD Štafetne igre/ Pohod z orientacijskimi nalogami-

tek 

Druženje, medsebojni odnosi, sodelovanje, športno obnašanje 

in strpnost. 

april vsi učitelji na podružnici 

ŠD Spomladanski pohod/Zaključna ekskurzija 

 

Druženje, medsebojni odnosi, premagovanje naporov, 

vzdržljivost in spoznavanje Slovenije. 

 

maj vsi učitelji na podružnici 
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DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Skrbimo za zdrave zobe Poznajo pomen redne ustne higiene. Sodelujejo v 

tekmovanju. 

 

celo šolsko leto učitelji, ki poučujejo v 

razredu, 

Damjana Marc, višja 

medicinska sestra, zunanja 

sodelavka 

Medpredmetna povezava v sodelovanju s 

knjižničarko 

Potopis, knjige z opisi potovanj, otroško potovanje v 

domišljijo in v svet. Moj dežnik je lahko balon (E. Peroci). 

Opis poti. Dramatizacija zgodbe. 

april Irma Krečič Slejko – 

knjižničarka 

Medpredmetna povezava z IKT Seznanijo se z osnovami računalništva. 

 

maj/junij Helena Ferjančič, Peter 

Valič - računalničarja 

Sodelovanje na različnih tekmovanjih in 

natečajih (Vegovo/Mat. kenguru, Likovni 

natečaji, Tekmovanje iz atletike, Tekmovanje za 

čiste zobe) 

Sodelujejo na različnih tekmovanjih in natečajih. 

 

celo šolsko leto učitelji, ki poučujejo v 

razredu 

Sodelovanje v projektih (Bralna pismenost, 

Etika v šoli, Kulturna šola, Samoevalvacija, 

Naša mala knjižnica, Filmska vzgoja) 

Projekt Naša mala knjižnica: 2. r. Vrtovin, Oddelek PB 

Črniče 2. r., Vipavski Križ 2. r. Motivacija branja, 

spodbujanje domišljije, kreativnosti, ustvarjalnosti, delo z 

Ustvarjalniki. 

celo šolsko leto koordinatorka Irma Krečič 

Slejko, mentorice: razredne 

učiteljice 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 3. RAZREDU 

 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Obisk kulturnega ustvarjalca 

 

Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. 

16. ali 18. ali 19. 

oktober 

Irma Krečič Slejko –

knjižničarka, 

razredničarke 

KD Gledališka/filmska predstava 

 

Spoznavanje in vrednotenje filmske/gledališke umetnosti, 

navajanje na primerno obnašanje in primerna oblačila. 

Poustvarjanje. 

december učiteljice, ki poučujejo v 

razredu 

KD 

  

Dan šole Vzgoja za kulturo in vrednote. Medvrstniško sodelovanje, 

upoštevanje bontona in kulture oblačenja. 

februar učiteljice, ki poučujejo v 

razredu 

 

KD Prireditev na podružnici 

 

Vzgoja za kulturo in vrednote. Učijo se javnega nastopanja in 

primernega obnašanja ter oblačenja. 

junij vse učiteljice 

ND Na gradu (Vipavski Križ) Spoznavanje naravne in kulturne dediščine v domačem 

okolju, vzgoja za vrednote. 

november vodja aktiva in 

razredničarke 

ND Zdravstvena vzgoja 

 

Spoznajo delovanje nekaterih delov telesa. Navajajo se na 

spoštljiv odnos do svojega in drugega telesa. Spoznajo 

pomen zdravega in rednega zajtrka. 

april razredničarke, medicinska 

sestra 
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ND Življenjska okolja Razlikujejo različna življenjska okolja, utemeljijo razlike 

med okolji. Poznajo značilnosti prebivalcev okolij. 

april razredničarke 

TD Urejanje učilnice 

 

Uredijo učilnico, šolske potrebščine. Ponovijo in dopolnijo 

šolski red in pravila. 

september razredničarke 

TD Izdelovanje novoletnih okraskov 

 

Razvijanje ustvarjalnosti in domišljije. Medsebojno 

sodelovanje, strpnost in varna uporaba orodja in 

pripomočkov. 

december razredničarke 

TD Od skice do izdelka 

 

Poslušanje in upoštevanje navodil. Razvijanje ročnih 

spretnosti, skrb za urejeno delovno okolje in varnost. 

marec razredničarke 

ŠD Mini olimpijada/Pohod Upoštevanje pravil, premagovanje napora, sodelovanje, 

spoznavanje možnosti za vadbo. 

september//maj Športna zveza, 

razredničarke 

ŠD Štafetne in elementarne igre 

 

Športno obnašanje, spoštovanje pravil, športno prenašanje  

poraza.  Premagovanje ovir, sodelovanje v skupini. 

april razredničarke 

ŠD Igre na snegu, drsanje, zimski pohod Spoštujejo pravila, skrbijo za svojo varnost. Spoznajo 

drugačno možnost gibanja. 

december/februar razredničarke 

ŠD Orientacijski tek/Lov na zaklad Razvijanje spretnosti, vzdržljivosti, medsebojno sodelovanje, 

strpnost in spoštovanje. 

april/maj razredničarke 

ŠD Zaključna ekskurzija/Pohod 

 

Spoznavanje naravnih znamenitosti, spoštljiv odnos do 

dediščine, vzdržljivost, druženje. 

junij razredničarke 
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DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Skrbimo za zdrave zobe Skrbijo za ustno higieno, poznajo pomen čistih zob. celo šolsko leto razredničarke, medicinska 

sestra 

Medpredmetna povezava v sodelovanju s 

knjižničarko 

Knjga Lojza iz vesolja. Motivacija branja, pogovor o zgodbi, 

likovno ustvarjanje na temo knjige. Glasno branje. Knjiga: 

tekst, ilustracije, kolofon. Knjiga kot celota zunanje in 

notranje vrednosti. 

marec Irma Krečič Slejko –

knjižničarka, 

razredničarke 

Sodelovanje na različnih tekmovanjih in 

natečajih (Vegovo/Mat. kenguru, Likovni 

natečaji, Tekmovanje iz atletike, Tekmovanje za 

čiste zobe) 

Sodelujejo na različnih tekmovanjih in se potrudijo po svojih 

sposobnostih.  

celo šolsko leto razredničarke, vodje 

tekmovanj 

Sodelovanje v projektih (Bralna pismenost, 

Etika v šoli, Kulturna šola, Samoevalvacija, 

Naša mala knjižnica) 

Naša mala knjižnicaprojekt: 3. r Vrtovin. Motivacija branja, 

ustvarjalnosti, domišljije, kreativnosti. Delo z Ustvarjalniki. 

celo šolsko leto koordinatorka Irma Krečič 

Slejko –knjižničarka, 

mentorica: razredna 

učiteljica  
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DNEVI DEJAVNOSTI V 4. RAZREDU 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Filmska predstava/Art kino mreža Spoznavanje prvin filmske umetnosti, pogovor o filmu, 

vrednotenje vsebine otroškega filma, poustvarjanje po ogledu 

filma in druge dejavnosti. 

oktober razredničarke 

KD Prireditve ob državnih praznikih (dan 

samostojnosti in enotnosti, dan državnosti) 

Domovinska vzgoja, vzgoja za vrednote in kulturo, navajanje 

na bonton, aktivno spremljanje in sodelovanje. 

december, junij razredničarke 

KD 

  

Prireditev ob dnevu šole Vzgoja za vrednote in kulturo, medvrstniško povezovanje, 

navajanje na govorno nastopanje in kulturno obnašanje. 

februar razredničarke 

ND Zdravstvena vzgoja Ozaveščanje o zdravem načinu življenja in skrbi za svoje 

telo. 

marec/april razredničarke v 

sodelovanju z ZD 

Ajdovščina 

ND Ogled vodarne, hidroelektrarne, muzeja in 

mesta Ajdovščina 

Spoznavanje ustanov v domačem mestu in njihovih 

dejavnosti ter spoznavanje odvisnosti človeka (občana) od 

teh dejavnosti. Spoznavanje kulturno-zgodovinskih 

znamenitosti. 

maj/junij razredničarke v 

sodelovanju z ustanovami 

ND Zaključna ekskurzija Spoznavanje različnih okolji, starih običajev in navad, 

navajanje na sodelovanje v skupini. Spoznavanje vloge 

posameznika v prometu in skrb za prometno varnost. 

maj/junij razredničarke 

TD Izdelek iz škatle za naravoslovje in tehniko Razvijanje in krepitev ročnih spretnosti, branje in 

upoštevanje navodil ter načrtov, vztrajnost pri delu, skrb za 

svoj delovni prostor in varnost. 

november razredničarke 
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TD Izdelovanje novoletnih okraskov Razvijanje in krepitev ročnih spretnosti, skrb za estetsko 

ureditev šolskih prostorov (praznična okrasitev šole). 

december razredničarke 

TD Električni krog/Svetilnik Razvijanje in krepitev ročnih spretnosti, branje in 

upoštevanje navodil ter načrtov, vztrajnost pri delu, skrb za 

svoj delovni prostor in varnost. 

februar razredničarke 

TD Eko dan Navajanje na skrb za okolje, spoznavanje posledic 

neekološkega ravnanja z odpadki, recikliranje in izdelovanje 

izdelkov iz odpadne embalaže, branje in upoštevanje navodil 

ter načrtov, vztrajnost pri delu, skrb za svoj delovni prostor in 

varnost, razvijanje in krepitev ročnih spretnosti. 

maj razredničarke 

ŠD Mini olimpijada Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

različnih športnih dejavnosti, upoštevanje pravil, strpnost, 

športno obnašanje, medsebojni odnosi. 

september Športna zveza Slovenije 

ŠD Jesenski pohod Spoznavanje narave in okoliških vzpetin, razvijanje 

vzdržljivosti, vzdrževanje tempa, spoštljiv odnos do narave, 

pravila vedenja v skupini. 

september/oktober razredničarke 

ŠD Igre na snegu/Zimski pohod Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, uporaba ustrezne opreme, skrb za osebno 

varnost. 

januar/februar razredničarke 

ŠD Pustovanje Medvrstniško druženje, ohranjanje tradicije in starih 

običajev, pustno rajanje. 

februar razredničarke 

ŠD Štafetne igre Premagovanje ovir, sodelovanje v skupini, navajanje na 

športno prenašanje poraza/zmage, razvoj gibalnih spretnosti 

in veščin, navajanje na strpnost. 

april razredničarke 
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DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Skrbimo za zdrave zobe Skrb za pravilno ustno higieno, sodelovanje na tekmovanju. šolsko leto razredničarke, Damjana 

Marc  višja medicinska 

sestra-zunanja sodelavka 

Bralna značka Razvijanje bralnih spretnosti, krepitev pozitivnega odnosa do 

literature, veselje do branja. 

celo šolsko leto razredničarke 

Medpredmetna povezava v sodelovanju s 

knjižničarko 

Poezija. Pesniško ustvarjanje. Branje pesmi. Spoznavanje 

literarne zvrsti, njenih lastnosti in pomena. 

januar ali februar Irma Krečič Slejko – 

knjižničarka, razredne 

učiteljice 

Sodelovanje na različnih tekmovanjih in 

natečajih ter projektih, ki potekajo na šoli 

Navajanje na tekmovanja, aktivno sodelovanje pri šolskih 

projektih in tekmovanjih, razvijanje želje po znanju in 

krepitev pozitivnih vrednot. 

celo šolsko leto razredničarke 

Dejavnosti ob tednu otroka Spoznavanje pomena tedna otroka doma in po svetu, 

primerjanje življenja otrok doma in po svetu v povezavi s 

temeljnimi otrokovimi pravicami, sodelovanje pri različnih 

dejavnostih.  

oktober razredničarke, DPM 

Ajdovščina 

Tradicionalni slovenski zajtrk in dejavnosti, 

povezane z njim 

Spoznavanje slovenske kulturne in kulinarične dediščine, 

navajanje na kulturno uživanje hrane, spoštljiv odnos do 

hrane, sodelovanje pri različnih dejavnostih v okviru 

projekta. 

november razredničarke 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 5. RAZREDU 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Dan šole (7. 2. 2018) Vzgoja za vrednote in kulturo, medvrstniško povezovanje, 

navajanje na govorno nastopanje in kulturno obnašanje. 
7. 2. 2017 razredničarki 

KD Kulturni dan v Ljubljani Aktivno in zbrano poslušanje glasbe. Spoznavanje kulturnih 

ustanov in navajanje na primerno obnašanje na kulturnem 

udejstvovanju.  

Spoznavanje preteklosti Slovenije, primerjanje s sedanjostjo  

in kritično vrednotenje. 

10. 10. 2017 razredničarki 

KD 

  

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

(2 uri) 

Prireditev ob dnevu državnosti (3 ure)  

Domovinska vzgoja, vzgoja za vrednote in kulturo, 

navajanje na bonton na prireditvah, aktivno spremljanje in 

sodelovanje. 

22. 12. 2017 

22. 6. 2018 

razredničarki 

ND Razvoj mladostnika Razvijanje odgovornosti za svoje zdravje (higiena idr.), 

spoznavanje, da lahko nekatere bolezni in poškodbe sami 

preprečijo z odgovornim ravnanjem. 

 

 19. 12. 2017 razredničarki 

ND Ogled krajinskega parka in kraške jame (3 ure, 

šola v naravi) 

Spoznavanje naravnih in kulturnih značilnosti Slovenije. 

Utrjevanje znanja o kroženju vode in kraških pojavih. 
 junij 2018 razredničarki v 

sodelovanju z ZD 

Ajdovščina 

ND Živali in rastline ob morju (šola v naravi) Spoznavanje prilagojenosti živih bitij na okolje, v katerem 

živijo. 
 junij 2018 razredničarki, Peter 

Valič 

 

Skrb za zdravje in zdrava prehrana Spoznavanje pomena pestre in uravnotežene hrane za 

zdravje in rast ljudi. 
12. 6. 2018 razredničarki v 

sodelovanju z ZD 

Ajdovščina 
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TD Toplota in temperatura (izdelava modela)  Načrtovanje, skiciranje, izdelovanje in preizkušanje 

 izdelkov. Uporaba osnovnih obdelovalnih postopkov 

 za papirna in lesna gradiva, umetne snovi. 

Varna uporaba orodja in pripomočkov, skrb za 

 urejenost delovnega prostora. 

 februar 2018 razredničarki, Peter 

Valič 

TD Priprava na kolesarski izpit v dneh delih 

  

Usvajanje osnov znanja o ravnanju v prometu, prometnih 

znakih in predpisih. 

Pripravljanje na opravljanje kolesarskega izpita. 

 oktober 2017 razredničarki v 

sodelovanju z ZD 

Ajdovščina 

TD Izdelava okrasnega predmeta in voščilnice 

  
Načrtovanje, skiciranje, izdelovanje izdelkov.   

Uporaba osnovnih obdelovalnih postopkov 

za papirna in lesna gradiva, umetne snovi. 

Varna uporaba orodja in pripomočkov. Skrb za urejenost 

delovnega prostora. 

 december 2017  razredničarki 

TD Eksperimenti Uporabljanje veščin eksperimentalnega dela ob izvajanju 

preprostih poskusov. Oblikovanje zaključkov in sporočanje 

ugotovitev. 

 

 junij 2018  razredničarki 

ŠD Pohod na Čaven s PŠ Črniče Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, spoznavanje vrhov v bližnji okolici. 
september, oktober Tjaž Oven, športniki 

ŠD Športne igre skupaj s PŠ Črniče Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, sprejemanje 

drugačnosti. 
november Irena Pelicon, športniki 

ŠD Pohod, plavanje, smučanje Spoznavanje različnih športnih dejavnosti za aktivno 

preživljanje prostega časa, medosebni odnosi. 
februar, marec Irena Pelicon, športniki, 

razredniki 

ŠD Atletika (april) Spoznavanje osnov atletskega tekmovanja, razvijanje 

tekmovalnosti. 
april Tjaž Oven, športniki 
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ŠD Plavanje (šola v naravi CSD Slovenj Gradec, 

Fiesa) 

  

Utrjevanje tehnik plavanja junij 2018 Tjaž Oven, Irena Pelicon 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Medpredmetna povezava KIZ, IKT Uvodna ura v šolski knjižnici.  

Spoznavanje Cobiss-a, uporaba strokovnih knjig, navajanje 

virov, iskanje podatkov. Knjiga kot vir strokovnih 

informacij.  

september, 

konec oktobra, 

začetek novembra 

knjižničarka, 

razredničarki 

Prometna vzgoja, kolesarski izpit Usvajanje osnov znanja o ravnanju v prometu, prometnih 

znakih in predpisih. 

Pripravljanje na opravljanje kolesarskega izpita. 

pomlad 2018 razredničarki, Stanko 

Čufer, policija 

Skrb za zobe Razvijanje odgovornosti za svoje zdravje (higiena), 

Spoznavanje, da lahko nekatere bolezni sami preprečijo z 

odgovornim ravnanjem. 

mesečno ZD Ajdovščina 

Literarno srečanje Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. Pogovor o povezavi 

knjige in dramske uprizoritve. Vrednota: zaupanje otroku. 

16. ali 18. ali 19. 

10. 

Irma Krečič Slejko -

knjižničarka, 

razredničarki 

Filmska vzgoja, ogled filma Pojdi z mano, 

priprava na ogled in pogovor po ogledu. 

Spoznavanje prvin filmske umetnosti, pogovor o vsebini, 

medosebnih odnosih med vrstniki in med generacijami, 

mesto -podeželje, preživetje v naravi, vloga mobilnih 

telefonov, refleksija učencev. 

23. 10. 2017 Ana Čelik Čibej, Tjaša 

Vidmar Kenda 

Športno naravoslovna šola v naravi v Fiesi    4.8. 6. 2018 razredničarki, športni 

pedagogi 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 6. RAZREDU 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREEDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Obisk Narodne galerije in Knjižnega sejma Spoznavanje glavnih kulturnih ustanov (CD, Narodna 

galerija), kulturno obnašanje. Spoznavanje slovenskega 

založništva in poti knjige od pisatelja do bralca. Vzgajati 

odnos do knjig in slik kot kulturnih dobrin. 

november Irma Krečič Slejko, Sonja 

Makuc 

KD Filmska vzgoja, ogled filma Pojdi z mano, 

priprava na ogled in pogovor po ogledu 

Spoznavanje prvin filmske umetnosti, pogovor o vsebini, 

medosebnih odnosih med vrstniki in med generacijami, 

mestopodeželje, preživetje v naravi, vloga mobilnih 

telefonov, refleksija učencev. 

23. 10. 2017 predmetni učitelji 

KD 

  

Prireditev ob dnevu šole Kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku in 

dnevu šole, sodelujejo vse podružnične šole in matična 

šola s kulturnimi točkami. 

7. 2. 2018 tim za izvedbo proslave 

ND Kulturna krajina, orientacija Teoretična znanja geografije na terenu: branje in uporaba 

zemljevida, gibanje po načrtovani poti s pomočjo 

zemljevida, osnove orientacije, ob tem uporaba pametnega 

telefona in aplikacije Google map, preprosta skica terena z 

videnimi elementi ter ustvarjanje legende zemljevida, 

prepoznavanje rabe tal, analiza trenutne vremenske 

situacije v ozračju in primerjava teorije o vremenu in 

podnebju, opis tipa naseljazaselka Hrobači in skica 

tipičnega gradbenega detajla, analiza in opis videnih 

vodotokov. 

september/oktober ali v 

spomladanskih mesecih 

Marija Kovač 

(možno sodelovanje z 

biologom, kemikom, 

zgodovinarko, likovnico) 

ND CŠOD Planica Spoznavanje geografskih značilnosti Planice in okolice, 

nevarnosti v gorah. 

oktober Danica Krapež, 

Polona Krkoč 

ND CŠOD Planica Zgodovina gorništva na Slovenskem, celodnevni izlet v 

Tamar, ogled Črnih vod ter slapu Nadiže. 

oktober Danica Krapež Polona 

Krkoč 
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TD Okraski in izdelki iz papirnatih gradiv Medpredmetna povezava: LUM, TIT 

Učenec: 

- razvija ročne spretnosti. 

5. 12. 2017 ali konec 

novembra 

Tina Skrt 

TD Vezenje/grafika (izvaja se izmenično 4 dni, po 

dva dni za en razred) 

Medpredmetna povezaba: LUM, TIT, GOS, ZGO 

Učenec: 

- razvija ročne spretnosti, 

- rešuje probleme. 

(7. 12. 2017 ) Tina Skrt 

TD Izdelava statičnih konstrukcij Fischertechik Učenec: 

- skicira model, 

- reši problem s sestavo modela konstrukcije, z 

zbirko Fischertechnik, 

- sestavi model po danem načrtu, 

- razloži delovanje modela in 

- ovrednoti sestavljen model. 

po dogovoru: december-maj Stanko Čufer 

TD Obisk Idrije in Antonijevega rova GEO, TIT, NAR 

Antonijev rov je iz leta 1500 in slovi kot eden najstarejših 

ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi. Učencem je 

predstavljena dediščina, uvrščena na UNESCOV seznam.  

poljuben datum (potrebna 

rezervacija vsaj 2 meseca prej) 

Stanko Čufer 

ŠD Pohod na Golake Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, spoznavanje vrhov v bližnji okolici. 

september, oktober Tjaž Oven, športniki 

ŠD Športni dan v šoli v naravi (kolesarjenje) Premagovanje napora, spoznavanje različnih športnih 

dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa. 

oktober CŠOD 

ŠD Športne igre Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, 

sprejemanje drugačnosti. 

december Irena Pelicon, športniki 

ŠD Smučanje plavanje, pohod Spoznavanje različnih športnih dejavnosti za aktivno 

preživljanje prostega časa, medosebni odnosi.  

februar, marec Irena Pelicon, športniki, 

razredniki 

ŠD Atletika Spoznavanje osnov atletskega tekmovanja, razvijanje 

tekmovalnosti. 

april 2017 Tjaž Oven, športniki 
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DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Obisk literarnega ustvarjalca Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. 

16. ali 18. ali 19. 

10. 2017 
Irma Krečič Slejko  

knjižničarka, 

slavistke 

 Obisk Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 

grobnice Bourbonov in knjižnice, ogled Nove 

Gorice 

Ogled arhiva, seznanitev z arhivsko zbirko, ogled načinov 

hranjenja arhivskih virov, seznanitev z najstarejšim 

arhivskim virom, ki ga hranijo, vzgajati odnos do 

zgodovinskih virov. 

Knjižnica: seznanitev s knjižno zbirko, ogled knjižnice. 

Grobnica: ogled grobnice in pogovor o tem, kdo je tam 

pokopan. 

Ogled Nove Gorice: spoznati središče goriške regije in 

spoznati njene znamenitosti. 

ZGO, SLJ, KIZ 

med 4. in 8. 12. 2017 Polona Krkoč 

Preverjanje plavanja ŠPO (2 uri) Utrjevanje tehnik plavanja, pravila obnašanja na bazenu, 

druženje. 

junij 2018 Tjaž Oven, učitelji športa 

 Igrajmo se za varnost Ozaveščanje o varnosti v prometu. datum bo določen naknadno. Stanko Čufer 

 Preventivne dejavnosti preventivne dejavnosti na različne teme s področja 

odnosov, varnega interneta, spoznavanja sebe. 

med razrednimi urami Izabel J. Hreščak 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 7. RAZREDU 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Obisk Krasa (Štanjel, Tomaj, Vilenica) SLJ; LUM; BIO 

Spoznavanje literarne zgodovine, arhitekture, naravne 

dediščine, kulturno obnašanje. 

7. 12.2017 Polona Puc, 

aktiv učiteljic slovenščine 

in knjižničarka 

KD Rastem s knjigo – obisk kulturne ustanove v 

Ajdovščini 

SLJ; LUM; KIZ, ZGO, GEO 

Spoznavanje kulturnih ustanov in pomembnih kulturnih 

osebnosti v bližnjem kraju, obnašanje v knjižnici in galeriji, 

spoznavanje knjižničarske dejavnosti. 

24. 10. 2017 aktiv učiteljic slovenščine 

in knjižničarka 

KD 

  

Filmska vzgoja, ogled filma Pojdi z mano, 

priprava na ogled in pogovor po ogledu 

Spoznavanje prvin filmske umetnosti, pogovor o vsebini, 

medosebnih odnosih med vrstniki in med generacijami, 

mestopodeželje, preživetje v naravi, vloga mobilnih 

telefonov, refleksija učencev. 

23. 10. 2017 predmetni učitelji 

ND Naravoslovni dan z lovci Naravoslovje, biologija, tehnika in tehnologija,  

osnove ekologije prosto živečih živali pri nas, vloga lovstva 

pri uravnavanju številčnosti populacij. 

december Bogdan Bone, Peter Valič 

ND Zdrava prehrana, gibanje in odziv organizma  V okviru šole v naravi – Seča. 18. do 22. 12. Polona Puc, Martina 

Černigoj 

ND Organizmi v morju in ob obali V okviru šole v naravi – Seča. 18. do 22. 12. Polona Puc/ Martina 

Černigoj 

TD Priprava kalupov in litje voska BIO, TIT, čebelarstvo 

Izdelava svečk iz voska z vlivanjem v kalupe ter iz satnic 

oktober Bogdan Bone 

TD Elektrotehnika Učenec: Spoznava električna vezja in teoretične zamisli 

praktično izvede, reši problem 

NAR 

drugo polletje Stanko Čufer 
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TD Barve Izdelava barvnih vrtavk, preučevanje mešanja barv z 

dodajanjem (aditivno) in odvzemanjem svetlob s filtri 

(subtraktivno). 

Barve pri angleščini (lahko dan prej ali po izvedenem nar. 

dnevu). 

LUM, TIT, NAR 

 datum: poljubno Sonja Makuc, Tamara 

Šuligoj,  

Bogdan Bone 

TD Prometna varnost V okviru šole v naravi –Seča 

Učenci spoznavajo in upoštevanjo pravila obnašanja 

udeležencev v prometu.  

18. do 22. 12. 2017 razredničarki 

ŠD Pohod na Otliško okno Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, spoznavanje vrhov v biižnji okolici. 

september, oktober Tjaž Oven, športniki 

ŠD Športne igre Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, 

sprejemanje drugačnosti. 

oktober Irena Pelicon, športniki,  

ŠD Pohod šola v naravi Premagovanje napora, spoznavanje različnih športnih 

dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa, druženje. 

december  CŠOD 

ŠD Pohod, plavanje, smučanje Spoznavanje različnih športnih dejavnosti za aktivno 

preživljanje prostega časa, medosebni odnosi. 

februar, marec Irena Pelicon, športniki, 

razredniki 

ŠD Atletika Spoznavanje osnov atletskega tekmovanja, razvijanje 

tekmovalnosti.  

april Tjaž Oven, športniki 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Obisk literarnega ustvarjalca Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. Pogovor o 

povezavi knjige in dramske uprizoritve. Vrednota: zaupanje 

otroku. 

16. ali 18. ali 19. 

10. 2017 

učiteljice slovenščine in 

knjižničarka 

Mega kviz Reševali ga bomo v okviru medpredmetnih povezav. 

Spodbujanje branja, iskanja informacij, odkrivanje novega s 

pomočjo knjižnih virov. 

od oktobra do marca Irma Krečič Slejko in 

učitelji naravoslovnih 

predmetov 

Medpredmetna povezava KIZ 

 

Uvodna ura v šol. knj.seminarska naloga v medpredmetni 

povezavi z zgodovino (navajanje virov), Mega kviz, 

Rastem s knjigo. 

od septembra do aprila učiteljice slovenščine, 

knjižničarka, učiteljica 

zgodovine, učitelji 

naravoslovnih predmetov 
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Plavanje v okviru športa Utrjevanje tehnik plavanja, pravila obnašanja na bazenu, 

druženje. 

junij Tjaž Oven, športniki 

Prireditev ob dnevu šole Kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku in 

dnevu šole, sodelujejo vse podružnične šole in matična šola 

s kulturnimi točkami. 

7. 2. 2018 tim za izvedbo proslave 

  

 

  

DNEVI DEJAVNOSTI V 8. RAZREDU 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREEDVIDEN 

ČAS IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Obisk Ljubljane CŠOD Spoznavanje glavnega mesta Ljubljane, mestna arhitektura in 

zgodovina. 

  Bogdan Bone, Damijana 

Čermelj, učiteljice 

slovenščine 

KD Filmska vzgoja, ogled filma Pojdi z mano, 

priprava na ogled in pogovor po ogledu 

Spoznavanje prvin filmske umetnosti, pogovor o vsebini, 

medosebnih odnosih med vrstniki in med generacijami, mesto 

-podeželje, preživetje v naravi, vloga mobilnih telefonov, 

refleksija. 

23. 10. 2017 predmetni učitelji 

KD 

  

Obisk operne predstave in Moderne galerije Umetnostna vzgoja, spoznavanje, vrednotenje, doživljanje 

umetniških del. 

7. 12. 2017 Franc Leben, Sonja Makuc 

ND O tebi (prehrana, kajenje) Učenci poznajo posledice neustreznega načina 

prehranjevanja, poznajo pravilno izbiro živil in pravilen režim 

prehranjevanja. Učenci kritično razmišljajo o škodljivosti 

kajenja, poznajo posledice kajenja na organizem kot celoto, 

razvijajo lastno odgovornost do zdravega načina življenja.  

Medpredmetne povezave: biologija, kemija, zdravstvena 

vzgoja, etika, gospodinjstvo. 

 oktober Tamara Šuligoj, Bogdan 

Bone 
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ND Moje telo Učenci poznajo najpogostejše vzroke za okvaro ledvic, 

posledice okvar ledvic in način življenja ledvičnih bolnikov. 

Poglobijo znanje o osnovni anatomiji in fiziologiji čutil. 

Poznajo procese nastanka najpogostejših zobnih obolenj 

(karies, gingivitis, paradontalna bolezen) in načine 

preprečevanja, elemente in spojine v našem telesu. 

Medpredmetne povezave: biologija, kemija, zdravstvena 

vzgoja, etika.  

25. 10. 2017 Tamara Šuligoj, 

Bogdan Bone, 

Društvo ledvičnih 

bolnikov, 

ZD Ajdovščina (Damjana 

Marc) 

ND Prva pomoč Učenci osvojijo osnovno znanje iz temeljnih postopkov 

oživljanja (uporaba AED in umetno dihanje). Poznajo osnove 

zaustavljanja krvavitev. Vedo, kaj je varno sončenje.  

Medpredmetne povezave: biologija, zdravstvena vzgoja. 

junij Tamara Šuligoj 

Rdeči križ Ajdovščina 

ZD Ajdovščina 

TD Tehnični muzej Bistra Tehniški muzej Slovenije nam ponuja poleg ogleda zbirk še 

bogato in pestro ponudbo izobraževalnih vsebin.  

oktober Stanko Čufer 

TD Elementi za prenos gibanja FISCHER MAT, FI 

Učenec: 

- skicira model, 

- reši problem s sestavo modela konstrukcije, z 

zbirko Fischertechnik, 

- sestavi model po danem načrtu, 

- razloži delovanje modela in 

- ovrednoti sestavljen model. 

drugo polletje Stanko Čufer 

TD Alternativni viri energij, energijsko osveščanje 

(2 uri) /spoznavanje poklicev (3 ure) 

Učenci se udeležijo vodenih ogledov ajdovskih podjetij 

spoznavajo poklice in potrebe v lokalnem okolju, kar lahko 

vpliva tudi na njihovo odločitev pri izbiri nadaljnjega šolanja. 

Mnogo energije lahko prihranimo z racionalno rabo. 

 februar, marec Stanko Čufer, Izabel. J. 

Hreščak 

TD Vesolje Medpredmetna povezava: FIZ, ANG, MAT, SLJ 

Vsak si ga po svoje predstavlja. Zato je pristop do te teme 

tako različen in pester. 

oktober/november Stanko Čufer 

ŠD Pohod na Kovk Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, spoznavanje vrhov v bližnji okolici. 

september, oktober Tjaž Oven, učitelji športa 
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ŠD Športne igre Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, sprejemanje 

drugačnosti. 

oktober ali december Irena Pelicon, učitelji 

športa 

ŠD Pohod, plavanje, smučanje Spoznavanje različnih športnih dejavnosti za aktivno 

preživljanje prostega časa, medosebni odnosi. 

februar, marec Irena Pelicon, učitelji 

športa, razredniki 

ŠD Atletika Spoznavanje osnov atletskega tekmovanja, razvijanje 

tekmovalnosti. 

april Tjaž Oven, učitelji športa 

ŠD Plavanje Utrjevanje tehnik plavanja, pravila obnašanja na bazenu, 

druženje. 

september, junij Dean Kovšca, učitelji 

športa 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Obisk literarnega ustvarjalca Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. Pogovor o povezavi 

knjige in dramske uprizoritve. Vrednota: zaupanje otroku. 

16. ali 18. ali 19. 

oktober 

Irma Krečič Slejko -

knjižničarka, 

slavistke 

Medpredmetna povezava KIZ Uvodna ura v šol. knj.: motivacija branja. 

Mega kviz: iskanje strokovnih virov, učenje s pomočjo branja 

in pogovora o strokovnem tekstu. 

 

od  septembra do aprila Irma Krečič Slejko, 

slavistke, učitelji 

naravoslovnih predmetov 

Preventivne dejavnosti Preventivne dejavnosti na različne teme s področja odnosov, 

varnega interneta, spoznavanja sebe. 

med šolskim letom Izabel J. Hreščak 

Plavanje v okviru športa (fleksibilni predmetnik) Utrjevanje tehnik plavanja, pravila obnašanja na bazenu, 

druženje. 

september, junij Tjaž Oven, učitelji športa 

Mega kviz Reševali ga bomo v okviru medpredmetnih povezav. 

Spodbujanje branja, iskanja informacij, odkrivanje novega 

znanja s pomočjo knjižnih virov. 

od oktobra do marca Irma Krečič Slejko in 

učitelji naravoslovnih 

predmetov 

Prireditev ob dnevu šole Kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku in 

dnevu šole, sodelujejo vse podružnične šole in matična šola s 

kulturnimi točkami. 

7. 2. 2018 tim za izvedbo proslave 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 9. RAZREDU 

 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREEDVIDEN 

ČAS IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči 

KD Gledališka vzgoja Ogled predstave Čarovnik iz Oza, spoznavanje glavnih prvin 

gledališkega dogodka, pridobivanje gledališke kulture, 

oblikovanje stališč za prepoznavanje kvalitetne predstave. 

4. 10. 2017 učiteljice slovenščine 

KD Filmska vzgoja, ogled filma Pojdi z mano, 

priprava na ogled in pogovor po ogledu. 

Spoznavanje prvin filmske umetnosti, pogovor o vsebini, 

medosebnih odnosih med vrstniki in med generacijami, 

mestopodeželje, preživetje v naravi, vloga mobilnih 

telefonov, refleksija. 

23. 10. 2017 predmetni učitelji 

KD 

  

Zaključna ekskurzija Glede na kraj, ki ga bomo izbrali, se bodo določili tudi cilji. junij Irena Pelicon, Tamara 

Šuligoj 

ND Vpliv človeka na biosfero Poznavanje biodiverzitete, pomen samooskrbe, podpiranje 

lokalne pridelave, vpliv fitofarmacije, pojav sodobnih bolezni 

v povezavi z industrijsko pridelano in industrijsko obdelano 

hrano, razseljevanje vaške kulturne krajine, vpliv monokultur 

na vremenske pojave. 

Medpredmetne povezave: zgodovina, biologija, 

vremenoslovje, angleščina, medicina, farmacija, genetika, 

krajinarstvo, kmetovanje, geografija. 

oktober Peter Valič, 

Tamara Šuligoj 

ND Postojnska jama–treking in interaktivna razstava 

EXPO JAMA KRAS (in razstava Metulji sveta 

ter razstava Življenje v milijardah let) 

Razvijanje pozitivnega odnosa do naravne in kulturne 

dediščine, seznanitev s pohodništvom v jamskem sistemu, 

spoznavanje manj znanih geografskih in zgodovinskih 

značilnosti kraškega sveta, spoznavanje podzemlja 

20. 12. 2017 Tamara Šuligoj, vodniki 

Postojnske jame 
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neturističnega dela jame, prilagoditve jamskih živali, 

seznanitev s speleologijo in speleobiologijo, poznavanje 

geologije kraškega sveta, pridobivajo občutek samopodobe 

posameznika v specifičnih pogojih hoje, spoznajo jamski 

bonton. 

Medpredmetne povezave: biologija, geografija, geologija, 

zgodovina, ekologija, kemija, športna vzgoja, etika. 

ND Obdelava podatkov (3 ure) 

 

 

 

 

 

 

 

Moja sestra suhica (2 uri; razgovor v okviru 

razredne ure) 

Učenci obdelajo podatke, zabeležene na športnem kartonu za 

obdobje od 1.9. razreda. Znajo organizirati, sortirati in 

obdelati podatke. Sledi statistična obdelava z določenimi 

programskimi orodji. Spoznajo potek osebnega razvoja. 

Določene izmerjene lastnosti povežejo s podedovanimi 

lastnostmi. 

Medpredmetne povezave: matematika, IKT, angleščina, 

slovenščina, medicina, ontogeneza, genetika. 

 

Učenci poznajo posledice neustreznega načina 

prehranjevanja, poznajo pravilno izbiro živil in pravilen 

režim prehranjevanja.  

Medpredmetne povezave: biologija, kemija, zdravstvena 

vzgoja, etika, gospodinjstvo. 

 oktober Peter Valič, 

Damijana Čermelj, 

Martina Černigoj, Helena 

Ferjančič, Tamara Šuligoj  

 

 

 

 

 

 

 

Tamara Šuligoj, 

Irena Pelicon 

TD Radioamaterstvo Kaj vse bi se spremenilo, če ne bi poznali radijskih valov? 

Spoznavamo njihovo vsestransko uporabnost in opozorimo 

na nevarnosti. 

 marec 2018  Stanko Čufer 

TD Hiša eksperimentov (3 ure), Reaktorski center 

Podgorica (2 uri) 

FI, MAT 

Učenec: 

- se seznani z energetsko učinkovitostjo, 

- preizkuša 50 eksperimentov in izve ozadje 

delovanja. 

5. 12. 2017 Stanko Čufer 

TD Električna energija FI 

Učenci: 

- s praktičnimi primeri predstavijo, da se 

električna energija v porabnikih pretvarja v 

druge oblike energije (toplotno, mehansko 

delo, svetlobo, zvok idr.). 

marec ali april Stanko Čufer 
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TD Elektrotehnika z elektroniko (3 ure), Priprave na 

valeto (2 uri) 

FI 

Učenec: 

- skicira model, 

- reši problem s sestavo modela, 

- sestavi model po danem načrtu, 

- razloži delovanje modela in 

- ovrednoti sestavljen model. 

 maj ali junij Stanko Čufer 

ŠD Pohod na Kopitnik ali na Malo goro Premagovanje napora, razvoj vzdržljivosti, medosebni 

odnosi, druženje, spoznavanje vrhov v bližnji okolici. 
september, oktober Tjaž Oven, športniki  

ŠD Športne igre (skupaj z Danci) Medosebni odnosi, športno obnašanje, strpnost, sprejemanje 

drugačnosti. 
marec Irena Pelicon, športniki, 

razredniki 

ŠD Pohod, plavanje, smučanje Spoznavanje različnih športnih dejavnosti za aktivno 

preživljanje prostega časa, medosebni odnosi  

februar, marec Irena Pelicon, športniki 

ŠD Atletika Spoznavanje osnov atletskega tekmovanja, razvijanje 

tekmovalnosti.  
april Tjaž Oven, športniki 

ŠD Plavanje Utrjevanje tehnik plavanja, pravila obnašanja na bazenu, 

druženje. 
september, junij Dean Kovšca, učitelji 

športa 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Obisk literarnega ustvarjalca Sten Vilar (gledališka uprizoritev po knjigi Gusar Berto). 

Knjiga, igra, medgeneracijske vrednote. Pogovor o povezavi 

knjige in dramske uprizoritve. Vrednota: zaupanje otroku. 

16. ali 18. ali 19. 

oktober 

učiteljice slovenščine, 

knjižničarka 

Medpredmetna povezava KIZ Uvodna ura v šolski  knjižnici. Motivacija branja. Mega kviz: 

uporaba strokovnih tekstov. Branje kot učenje, spodbujanje 

pridobivanja znanja s pomočjo medpredmetnosti. 

od septembra do aprila učiteljice slovenščine, 

knjižničarka 

Preventivne dejavnosti Preventivne dejavnosti na različne teme s področja odnosov, 

varnega interneta, spoznavanja sebe. 

med šolskim letom Izabel J. Hreščak  

Plavanje v okviru športa (fleksibilni predmetnik) Utrjevanje tehnik plavanja, pravila obnašanja na bazenu, 

druženje. 
september, junij Tjaž. Oven 
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Mega kviz Reševali ga bomo v okviru medpredmetnih povezav. 

Spodbujanje branja, iskanja informacij, odkrivanje novega s 

pomočjo knjižnih virov. 

od oktobra do marca Irma Krečič Slejko in 

učitelji naravoslovnih 

predmetov 

Prireditev ob dnevu šole Kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku in 

dnevu šole, sodelujejo vse podružnične šole in matična šola s 

kulturnimi točkami 

7. 2. 2018 tim za izvedbo proslave 

  Incastra, dan ajdovske industrije in podjetništva Dogodek je namenjen predstavitvi in promociji ajdovskih 

podjetij. Učenci se udeležijo vodenih ogledov podjetij naše 

občine. 

22. 9. 2017 Izabel. J. Hreščak 

  Poklicno usmerjanje Poteka celotno šolsko leto. Učenci se seznanijo s sistemom 

izobraževanja ter šolami v širši regiji. Udeležijo se 

Zaposlitvenega bazarja, dnevov odprtih vrat in informativnega 

dneva. Rešujejo vprašalnik interesov, elektronski vprašalnik 

Kam in kako, vprašalnik o poklicni poti. Zanje so organizirani 

individualni pogovori, komisija za poklicno orientacijo ter 

izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole. 

 celotno šolsko leto Izabel. J. Hreščak 

 Mednarodna izmenjava z dansko šolo Medpredmetno sodelovanje: angleščina, šport, geografija, 

čebelarstvo, orientacija 

Spoznavanje države, kulture, navade, običajev, tuje šole, 

spodbujanje pogovora v angleščini, razvijanje 

komunikacijskih, in organizacijskih spretnosti, razvijanje 

veščine sodelovanja ... 

september, marec 

 

Danica Krapež 

s sodelavci 

 Ekskurzija v London Učitelji spremljajo učence na ekskurzijo v London, ki jo 

organizira agencija Twin. 

oktober spremljevalki: Polona 

Krkoč, 

Vanesa Gregorič 
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 NAČRT UDEJANJANJA DISTRIBUIRANEGA VODENJA NA IZBRANEM PODROČJU 

Področje: 

Komunikacija – povratne informacije kot del formativnega spremljanja učenčevega 

napredka 

 

Namen in cilji: 

Po Hattie-jevi raziskavi o vplivih na učenje ima konstruktivna povratna informacija zelo velik 

vpliv na uspešnost učenca. Učitelji največkrat dajemo povratne informacije, ki so kratke in 

splošne. Učencu prinašajo trenutno zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, za izboljšanje dela pa 

ga ne motivirajo. 

Cilj: naučiti se oblikovati in uporabljati tako povratno informacijo, ki bo učencu v pomoč in 

spodbudo pri nadaljnjem delu. 

 

Aktivnosti Kako Kdo Do kdaj 

Priprava akcijskega načrta za 

udejanjanje delegiranega vodenja 

Projektni tim oblikuje akcijski 

načrt na sestanku tima 29. 6. 

2017 ob 13.00 v ravnateljičini 

pisarni. 

projektni tim 29. 6. 

2017 

Predstavitev namenov in ciljev projekta  

učiteljskemu zboru na pedagoški 

konferenci.  Po predstavitvi ravnateljica 

posreduje prvo zadolžitev strokovnim 

delavcem.  

Zadolžitev: vsi strokovni delavci pridobijo 

osnovne informacije iz formativnega 

spremljanja s poudarkom o povratni 

informaciji (članek, strokovno gradivo). 

Ravnateljica predstavi akcijski 

načrt učiteljskemu zboru. 

ravnateljica 30. junij 2017 

na pedagoški 

konferenci 

Pedagoška konferenca za celoten 
učiteljski zbor: 

predstavitev primerov dobrih 

praks na pedagoški konferenci 

člani 

projektnega 

25. avgust 
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projektni tim, ki deluje na šoli v okviru 

razvojnega projekta ATS, predstavi delo 

v projektu ATS v preteklem šolskem letu 

s poudarkom na dajanju povratnih 

informacij (izkušnje, napredek). 

tima ATS 

Priprava plakata za srečanje projektnih 
timov 29. 8. 2017. 

plakat članice 

projektnega 

tima 

do 28. 

avgusta 

Vsi strokovni delavci 28. avgusta na 

sestankih aktivov predstavijo strokovne 

članke, ki so jih prebrali na temo 

povratne informacije ali formativnega 

spremljanja . 

v obliki strokovne razprave po 

aktivih 

vsi strokovni 

delavce 

28. avgust 

2017 

Zadolžitev: vsak strokovni delavec 

pripravi dva primera povratnih informacij 

v določeni situaciji (en primer iz področja 

znanja in en primer iz področja odnosov), 

pri čemer napiše informacijo, ki jo daje 

običajno in informacijo, ki bi bila po 

njegovem mnenju ustreznejša in 

učinkovitejša. 

Zadolžitev predstavi ravnateljica na 

pedagoški konferenci 25. avgusta 2017. 

predstavitev lastnih primerov 

povratne informacije in 

razprava po aktivih 

vsi strokovni 

delavci 

do 15. 

novembra 

2017 

Izobraževanje za strokovne delavce na 
temo formativno spremljanje. 
 

izobraževanje zunanji 

izvajalec, ki 

predstavi 

primer dobre 

prakse 

do konca 

oktobra 2017 

Strokovni aktivi: skupna presoja zbranih 

danih situacij in povratnih  informacij, 

izmenjava mnenj, priprava ugotovitev za 

delavnico učiteljskega zbora. 

razprava na aktivih vsi strokovni 

delavci po 

aktivih 

do 15. 

novembra 

2017 

Priprava delavnice za učiteljski zbor.  Članice projektnega tima DV 

oblikujejo situacije za razpravo 

na delavnici po skupinah. 

članice 

projektnega 

tima DV 

do 25. 

novembra 

Delavnica za učiteljski zbor. Prvi del: predstavitev 

ugotovitev o oblikovanju 

delavnico 

vodijo 

konec 

novembra 
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povratne informacije ter dilem, 

povezanih s tem po aktivih. 

 

Drugi del: aktivi oblikujejo 

primere konstruktivnih 

povratnih informacij na dane 

situacije, ki jih je pripravil tim. 

moderatorke– 

članice tima, 

sodelujejo vsi 

strokovni 

delavci 

2017 

Oblikovanje priročnika za povratne 

informacije. 

Primeri, ki so jih oblikovali 

strokovni delavci na 

delavnicah, se zberejo v 

priročnik, ki se ga objavi v 

spletni zbornici, natisne za 

vsako lokacijo po en izvod in 

ge prejmejo učitelji po e-pošti. 

Oblikuje se ga na prvi  

delavnici v obliki skupnega 

dokumenta, kasneje ga aktivi 

dopolnjujejo. 

vodje aktivov 

zapisujejo v 

skupen 

dokument 

od 

pedagoške 

konference 

konec 

novembra 

2017 do 

konca 

šolskega leta 

Vsak strokovni delavec oblikuje vsaj dva 

dodatna zapisa primerov konstruktivnih 

povratnih informacij (enega s področja 

znanja, enega s področja  odnosov). V 

aktivih se strokovni delavci dogovorijo, za 

katere predmete bodo oblikovali povratne 

informacije.  

objavijo v skupnem dokumentu vsak strokovni 

delavec 

do 15. aprila 

2018 

Evalvacija: člani tima oblikujejo 

vprašalnik o uresničevanju zastavljenega 

cilja. 

 članice tima april 2018 

Predstavitev primerov dobre prakse. 
Vsak aktiv izbere dva primera in poda 
refleksijo o uspešnosti ter jo predstavi 
učiteljskemu zboru. 
Predstavitev rezultatov evalvacijskega 

vprašalnika. 

predstavi jo na delavnici za 

učiteljski zbor v obliki poročila 

aktivi 
 
 
 
članice tima  

konec junija 
2018 
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