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OSNOVAN ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 
 
POSLOVNO POROČILO 
 
1 UVODNI DEL 

  
1.1.  Kratka predstavitev zavoda OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici  
 
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici je javni zavod, ki opravlja javno službo na ravni 
osnovnošolskega izobraževanja in otroškega varstva. 
Zavod je bil ustanovljen z odlokom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 26.11.1996. Z 
ustanovitvijo Občine Šempeter-Vrtojba so bile te pristojnosti prenesene na to občino. 
Občina Šempeter-Vrtojba je 21. 2. 2008 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 3. julija 2008 Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici in 18. decembra 2009 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici. 
Zavod deluje na sedmih lokacijah, v treh krajih in dveh občinah. 
Sestavljajo ga: 

 matična osnovna šola v Šempetru, 

 Podružnična šola Vrtojba, 

 Podružnična šola Vogrsko, 

 Enota Mavrica, 

 Enota Žarek, 

 Enota Sonček, 

 Enota Zvezdica, 

 oddelek šole in vrtca na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova 
Gorica – Šempeter pri Gorici. 

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.  
Dejavnost zavoda je: 

 osnovnošolsko izobraževanje, 

 dejavnost vrtca, 

 dejavnost menze, 

 dajanje nepremičnin v najem, 

 organizacija in izvajanje različnih interesnih dejavnosti otrok in učencev. 
 

Zavod vodi ravnatelj mag. Primož Hvala Kamenšček, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri 
delu mu  pomagata pomočnika ravnatelja, ki opravljata  naloge, ki jih določi ravnatelj  in ki so opisane 
v aktu o sistemizaciji. V vrtcu je zaposlena strokovna delavka, ki opravlja delo pomočnice ravnatelja za 
vrtce. 
 
Ravnatelj glede na potrebe staršev, šole ali vrtca sodeluje s starši na roditeljskih sestankih, govorilnih 
urah in na individualnih razgovorih. Sodelovanje Sveta staršev in Sveta zavoda z ravnateljem  je redno 
in konstruktivno. Ravnatelj,  glede na njihove zahteve,  dostavlja pripravljena gradiva, ki so predmet 
obravnave na sejah in poskrbi, da so sprejeti sklepi na sejah kasneje realizirani.  
Kvaliteta dela se najbolje razvija preko strokovnih aktivov, ki so v stalnem sodelovanju z ravnateljem in 
v dobro otrok skupaj skrbijo za stalno profesionalno rast pedagoških delavcev. Pri kvalitativni 
nadgradnji delovanja zavoda so ji v pomoč konstruktivne pripombe in pobude delavcev zavoda, 
učencev, staršev,  Sveta zavoda in Sveta  staršev, krajanov in ustanoviteljice. 
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Predstavitev javnega zavoda 
 
IME ZAVODA: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
SEDEŽ ZAVODA: Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici 
SKRAJŠANO IME ZAVODA: OŠ Šempeter pri Gorici 
MATIČNA ŠTEVILKA: 5089069000 
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 6851 
DAVČNA ŠTEVILKA: 11522399 
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSEGA RAČUNA: 01383-603068515 
RELEFONSKA ŠTEVILKA: 05 393 52 11 
FAX: 05 393 52 12 
ELEKTRONSKI NASLOV: o-irsempeter.ng@guest.arnes.si 
INTERNETNI NASLOV: www.os-iroba.si 
 

 
1.2.  Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 
 
Ravnatelj: mag. Primož Hvala Kamenšček od 16. 10. 2015 dalje 
Pomočnik in pomočnica ravnatelja: Aleša Velikonja, Nataša Nanut Brovč 
Pomočnica ravnatelja za vrtce: Matejka Kandus  
Vodje enot: 

- Enota vrtca Mavrica: Matejka Kandus 
- Enota vrtca Žarek: Barbara Žorž  
- Enota vrtca Sonček: Tina Koc 
- Enota vrtca Zvezdica: Mojca Štoka 

Podružnična šola Vrtojba: Suzana Koncut 
Podružnična šola Vogrsko:  Nataša Paho Bizjak 
 
Organi zavoda so:  
Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik in pomočnica ravnatelja, strokovni organi zavoda in Sveta staršev. 
Strokovni organi zavoda so: 
učiteljski zbor,  vzgojiteljski  zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv vrtca,  strokovni aktiv po 
razredih oziroma predmetnih področij in razredniki. 
Ustanovitelj 
Ustanovitelj zavoda šole je Občina Šempeter-Vrtojba. 
Upravljanje zavoda 
Zavod upravljata ravnatelj  in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. 
Svet zavoda sestavljajo: 

 trije predstavniki ustanovitelja: Barbara Pavlin,  Matej Bremec, Monika Gorjan Zavadlav 

 pet predstavnikov šole:  Vika Hadžić, Kristina Stopar Jenišek, Iris Lapajne, Anica Erjavec, Tatjana 
Mavrin 

 trije predstavniki staršev: Peter Grmek, Sebastjan Arčon, Adela Mayer. 
Predsednica Sveta zavoda je strokovna delavka Kristina Stopar Jenišek. 
Organ zavoda: Svet staršev 
V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega 
oziroma vzgojiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.  
Predsednik Sveta staršev šole je Sebastjan Arčon, Sveta staršev vrtca Adela Mayer. 
V zavodu delujejo še delavci iz:  svetovalne službe, knjižnice, tajništva, računovodstva, kuhinje  in 
tehnične službe. 
  

mailto:o-irsempeter.ng@guest.arnes.si
http://www.os-iroba.si/
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Organiziranost učencev 
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, te pa se povezujejo v Skupnost učencev šole. Izvršilni 
organ Skupnosti učencev šole je šolski parlament. 
 
1.3. Število oddelkov, učencev in otrok vrtca na dan 31. 1. 2019 
 

Osnovna šola 

OŠ Šempeter 2014/15 2015/16 2017/18 2017/18 2018/19 2019/2020 

Število oddelkov 20 21 21 21 23 24 

Število učencev 504 515 515 520 542 549 

Podružnična šola Vrtojba 

Število oddelkov 5 5           5 5 5 5 

Število učencev 92 100 110 112 113 113 

POŠ Vogrsko 

Število oddelkov 3 3 3 3 3 3 

Število učencev 37 41 45 50 48 51 

OŠ Pediatrija 

Število oddelkov 1  1  1  1  1  1  

Število učencev cca. 600 cca. 600 cca. 600 cca. 600 cca. 600 cca. 600 

Oddelki podaljšanega bivanja 

OŠ Šempeter   7,36 6,84 6,68  7,12 6,64 5,44 

POŠ Vrtojba  3,08 3,08 2,96 3,12 3,12 2,60 

POŠ Vogrsko  1,56 1,52 1,48 1,6 1,52 1,64 

VVO Mavrica 

Število oddelkov 5 5 5 5 6 6 

Število otrok 98 88 92 92 109 108 

VVO Žarek 

Število oddelkov 4 4 4 4 4 4 

Število otrok 65 71 70 78 77 77 

Sonček 

Število oddelkov 5 5 5 5 5 5 

Število otrok 92 79 91 89 94 81 

VVO Zvezdica 

Število oddelkov 3 3 3 3 3 3 

Število otrok 46 52 42 45 42 32 

VVO Pediatrija 

Število oddelkov 1  1  1  1  1  1  

Število otrok cca. 400 cca. 400 cca. 400 cca. 400 cca. 400 cca. 400 

 
Imamo 32 oddelkov pouka, 14 oddelkov podaljšanega bivanja 2 oddelka bolnišnične šole na pediatriji, 
skupaj 48 oddelkov. Šolo obiskuje 713 učencev in okoli 350 učencev na pediatriji v šoli. 
Na matični šoli poteka pouk v 24 oddelkih, v Vrtojbi v 5 oddelkih in na Vogrskem v 3 oddelkih (dva sta 
kombinirana)  in en oddelek na pediatriji. 
Poleg pouka je organizirano še podaljšano bivanje, in sicer v Šempetru  v 5,44  oddelkih, v Vrtojbi v 2,60 
oddelkih in na Vogrskem v 1,64 oddelka. 
Število učencev in oddelkov se je v primerjavi z lanskim letom  povečalo za 1 razred na matični šoli. 
Delež sredstev in posledično število oddelkov podaljšanega bivanja, ki jih določi MIZŠ se z leti 
zmanjšuje, na kar sistematično opozarjamo ministrstvo. Razliko sredstev za delovanje dodatnega 
deleže oddelkov zagotavlja Občina Šempeter-Vrtojba. 
V letošnjem šolskem nimamo učencev, ki se šolajo na domu. 
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V vrtcu je organizirano  delo v 18  oddelkih in tudi na enem oddelku pediatrije.  S 1. 9. 2019 je bilo v 
vrtec vključenih 298 otrok, kar je za 24 otok manj kot leto 2018. 
 
1.4. Poslanstvo in vizija 
 
Poslanstvo: 
povezovanje učencev, staršev ter strokovnih delavcev in vzpostavljanje medsebojnega sodelovanja. 
Strokovni delavci bomo s svojim delom omogočili učencem samostojnost in odgovornost pri 
pridobivanju in uporabi svojega znanja. 
Pridobili bomo veščine zdravega načina življenja in koristnega preživljanja prostega časa. 
 
Vizija: 
»spoštovanje, znanje, poštenje in odgovornost odpirajo vrata v srečno in zdravo življenje«. 
 
Vizija vrtca: 
» Jaz sem jaz, ti si ti, skupaj smo prijatelji«.  
 
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZAVODA – za leto 2019 
 
2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
 
Nekateri najosnovnejši zakonski predpisi, ki veljajo na področju osnovne šole in predšolske vzgoje: 

 Zakon o delovnih razmerjih;  

 Zakon o zavodih;  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI);  

 Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF); 

 Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2016; 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; 

 Zakon o javnih financah; 

 Zakon o računovodstvu; 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS; 

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega 
proračunov; 

 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici; 

 Zakon o osnovni šoli; 

 Pravilnik o šolskem koledarju; 

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi ob koncu obdobij v 9-
letni OŠ; 

 Pravilnik o dokumentaciji v OŠ;  

 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ,  

 Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga 
za organizacijo in financiranje program 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna; 

 Zakon o vrtcih; 

 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje; 

 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu. 
 

2.2 Dolgoročni cilji programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov 
 

Ti so: 

 zagotoviti splošno izobrazbo šoloobveznim otrokom; 
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 spodbuditi skladen, spoznaven, čustven, duhoven in socialen razvoja posameznika; 

 razviti zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in 
njeni kulturi; 

 vzgojiti za obče kulturne in civilizacijske  vrednote, ki izhajajo iz evropske tradicije; 

 vzgojiti za mednarodno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za 
življenje v demokratični družbi; 

 dosegati mednarodno primerljive standarde znanja in pridobiti znanje za nadaljevanje šolanja; 

 seznaniti se z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov; 

 omogočati osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in stopnjo razvoja; 

 omogočati optimalen razvoj nadarjenih učencev in učencev s posebnimi potrebami ter 
upoštevanje otrokove in učenčeve individualnosti; 

 spodbuditi kreativnosti, prebuditi radovednosti in razviti samostojnost; 

 skrbeti  za red, disciplino in dobro počutje; 

 nuditi zdravo  prehrano; 

 privzgojiti  pozitiven odnos do narave, sočloveka, učenja, dela in skupnega imetja; 

 skrbeti za prometno varnost v šolskem prostoru; 

 spodbujati dobre medsebojne odnose med otroki, učenci, učitelji, vzgojitelji in starši; 

 zagotavljati ustrezne prostorske pogoje otrokom, učencem, vzgojiteljem in učiteljem; 

 sodelovati s strokovnimi institucijami, krajevnimi skupnostmi in občinama; 

 uspešno promovirati zavod v ožjem in širšem pomenu; 

 spodbujati inovativnost pri zaposlenih in jih usmerjati v državne in mednarodne projekte; 

 omogočati profesionalno rast zaposlenih, spoštovati dogovore o plačah in njihovih pravicah 
ter obveznostih s kolektivne pogodbe. 

 
2.3. Letni cilji šole 

 
Ti so: 

 skrbeti za kvaliteten pouk in dobro klimo zavoda; 

 spodbujati kreativno, ustvarjalno in kritično razmišljanje; 

 kvalitetno in v skladu s potrebami otrok izvajati interesne dejavnosti, spodbujati šport med 
otroki oziroma  učenci; 

 skrbeti za preventivno delovanje šole; 

 ravnati se po vzgojnem načrtu, katerega del so tudi pravila šolskega reda; 

 pogosteje vabiti na razgovor starše, katerih otroci imajo učne in vedenjske težave in skupaj z 
njimi iskati rešitve; 

 sodelovati in povezovati se medgeneracijsko; 

 pripraviti kulturne prireditve ob dnevih samostojnosti in državnosti, ob slovenskem kulturnem 
prazniku in proslave ob drugih spominskih priložnostih na šoli in v kraju; 

 skrbeti za zdrav življenjski slog; 

 povezovati se s šolami iz Italije; 

 sodelovati v projektih, eko šola, zdrava šola in drugih; 

 sodelovati na natečajih; 

 zagotoviti zdravo prehrano v vrtcu in šoli (ustrezen jedilnik, Shema šolskega sadja); 

 izboljšati materialne pogoje za delo (didaktični material, investicijsko vzdrževanje zgradb v 
okviru finančnih zmožnosti). 
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3. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
3.1. ODDELKI, RAZREDNIŠTVO IN ŠTEVILO UČENCEV na dan 31. 8. 2019 
 
MATIČNA ŠOLA V ŠEMPETRU 

1. a 20 KatarinaTischer Gregorič 

1. b 21 Mirjam Volk 

2. a 23 Alenka Vodopivec 

2. b 23 Sonja Mozetič 

3. a 24 Nina Lisjak 

3. b 26 Vesna Ferizović 

4. a 23 Lucija Gregorič 

4. b 25 Anica Erjavec 

5. a 28 Nataša Sterniša 

5. b 27 Maja Strgar 

6. a 22 Monika Fajdiga 

6. b 21 Tadeja Karl 

6. c 22 Tanja Erzetič 

6. č 22 Nina Makuc 

7. a 25 Tjaša Gorjup  

7. b 24 Karmen Debenjak 

7. c 22 Jože Petrovčič 

8. a 25 Tatjana Harej 

8. b 23 Nina Drstvenšek 

8. c 24 Ava Blazetič 

9. a 23 Majda Rusjan/patricija Jug 

9. b 23 Alenka Uršič 

9. c 24 Urška Lukan 

skupaj 540  

 
PODRUŽNIČNA ŠOLA VRTOJBA 

1. Vrtojba 21 Danica Brajnik 

2. Vrtojba 22 Polonca Keše 

3. Vrtojba 23 Tatjana Marvin 

4. Vrtojba 24 Tanja Bavčar 

5. Vrtojba 23 Suzana Koncut 

skupaj 113  
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PODRUŽNIČNA ŠOLA VOGRSKO 

1. Vogrsko 9 Nadja Pahor Bizjak 
kombiniran oddelek 

2. Vogrsko 9 Nadja Pahor Bizjak 

3. Vogrsko 10 Janja Prinčič 
kombiniran oddelek 

4. Vogrsko 9 Janja Prinčič 

5. Vogrsko 11 Rut Jarc  

skupaj 48   

 
ODDELEK ŠOLE NA PEDIATRIČNEM ODDELKU  
Zaposleni Andreja Krumberger in Karmen Žigon. 
 
4. ZAPOSLENI 
 
4.1. STROKOVNI DELAVCI 
4.2. VODSTVO ŠOLE 

 mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj  

 Nataša Nanut Brovč, pomočnica ravnatelja 

 Aleša Velikonja, pomočnica ravnatelja 
 
4.3. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 Nataša Skrt Leban, psihologinja 

 Špela Ohojak, pedagoginja  

 Eda Jakončič, pedagoginja  
 
4.5. UČITELJI 

Nives ADAMIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Geografija 6. abcč, 7. abc, 8. abc, 9. abc 

 Domovinska in državljanska kultura in etika  7. abc 
Sara AMBROŽIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 druga strokovna delavka v kombiniranem oddelku 3. in 4. Vogrsko 

 likovna umetnost v kombiniranem oddelku 3. in 4. Vogrsko 

 glasbena umetnost 5. Vogrsko 

 jutranje varstvo Vogrsko (3 dni) 

 oddelek podaljšanega bivanja na Vogrskem 
Monika BAGON 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Vrtojbi 
Tanja BAVČAR 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 4. Vrtojba 

 Dopolnilni in dodatni pouk 4. Vrtojba 
Nina BEDNARIK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 slovenščina 6. cč 

 oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 
Nataša BIZIMOSKA 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019; nadomeščanje Tjaše Mrak 

 kemija 8. abc, 9. abc 

 naravoslovje 6. abcč 

 IP Poskusi v kemiji 

 individualna in skupinska pomoč kemija 8. in 9. razred 
Ava BLAZETIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 biologija 8. abc, 9. abc 
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 naravoslovje 7. abc 

 individualna in skupinska pomoč biologija 8. in 9. razred 
Danica BRAJNIK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 1. Vrtojba 

 Dopolnilni in dodatni pouk 1. Vrtojba 
Klavdija BRECELJ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 matematika 7. a, 8. r – sk. B, 8. r – sk. E, 9. r – B, 9. r – sk. C 

 IP Matematična delavnica 8 

 dopolnilni in dodatni pouk matematika 8. razred 
Karmen DEBENJAK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 matematika 6. b, 7. b, 8. r – sk. C, 9. r – sk. !, 9. r – sk. D 

 IP Matematična delavnica 9 

 dopolnilni in dodatni pouk matematika 7. razred 
Nina DRSTVENŠEK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 angleščina 7. b, 8. r – sk. C, 8. r – sk. D, 9. r – sk. C, 9. r – sk. D 

 IP Nemščina 2, nemščina 3 

 dodatni in dopolnilni pouk angleščina 8. razred 

 individualna in skupinska pomoč  angleščina 8. razred 

 varstvo vozačev (1 dan) 
Anica ERJAVEC 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 4. b 

 Dopolnilni in dodatni pouk 4. b 
Tanja ERZETIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 angleščina 6. bcč, 7. c, 8. r – sk. E 

 dopolnilni in dodatni pouk angleščina 6. razred 

 individualna in skupinska pomoč angleščina 6. razred 
Monika FAJDIGA 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Zgodovina 6. abcč, 7. bc, 8. abc, 9. abc 

 IP varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 dodatni pouk iz zgodovine  
Alenka FAGANELJ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 šport deklice 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. ac 

 IP  Izbrani šport 
Vesna FERIZOVIĆ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 3. b 

 Dodatni in dopolnilni pouk 3. b 
Miroslava FON 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Vrtojbi 

 Jutranje varstvo Šempeter ( 2dni) 
Martina FURLANI 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 gospodinjstvo 6. abcč 

 IP Sodobna priprava hrane 

 IP načini prehranjevanja 

 laborant 

 Spremljevalka učencema 
JASMINA GORJANC 1. 9. 2018  –     23. 9. 2018                      UPOKOJITEV 

 glasbena umetnost 4. b, 5. b, 6. abcč, 7. abc, 8. abc, 9. abc 

 mladinski pevski zbor Šempeter 
Tjaša GORJUP 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Likovna umetnost 6. abcč, 7. abc, 8. abc, 9. abc 
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 Zgodovina 7. a 

 IP Likovno snovanje 1, Likovno snovanje 2, Likovno snovanje 3 

 NIP Umetnost v Šempetru 

 Interesna dejavnost s področja likovne umetnosti 
Lucija GREGORIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 4. a 

 Dopolnilni in dodatni pouk 4. a 
Karmen GROSAR 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Druga strokovna delavka v 1. razredu Vrtojba 

 Jutranje varstvo Vrtojba (2 dni) 
Matejka HAREJ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Druga strokovna delavka v 1. b 

 Otroški pevski zbor Šempeter 
Tatjana HAREJ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 slovenščina 6. a, 7. a, 8. r – sk. C, 8. r – sk. D, 9. r – sk. E 

 dopolnilni in dodatni pouk slovenščina za 6. razred 
Helena HVALA PRAH 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Druga strokovna delavka v 1. razredu Vogrsko 

 Otroški pevski zbor Vogrsko 
Rut JARC 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 5. Vogrsko 

 Dopolnilni in dodatni pouk 5. Vogrsko 

 kolesarski izpit 5. Vogrsko 
Patricija JUG 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 angleščina 6. a, 7. a, 8. r – sk. A, 8. r – sk. B, 9. r – sk. A, 9. r – sk. B 

 dopolnilni in dodatni pouk angleščina 9. razred 

 individualna in skupinska pomoč angleščina 9 razred 
Tadeja KARL 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 slovenščina 6. b, 7. b, 8. r – sk. E, 9. r  - sk. D, 9. r – sk. E 

 dopolnilni in dodatni pouk slovenščina 6. razred 
Polonca KEŠE 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 2. Vrtojba 

 Dodatni in dopolnilni pouk 2. Vrtojba 
Jani KLANČIČ 24. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Glasbena umetnost 4. b, 5. b, 6. abcč. 7. abc, 8. abc, 9. abc 

 Mladinski pevski zbor 
Ana KURE BAŠA 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 
Od 1. 9. 2018 do 10. 2. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru  
Od 11. 2. 2019 do 31. 8. 2019 nadomeščanje Majde Rusjan 

 slovenščina 7. c, 8. r – sk. A, 8. r – sk. B, 9. r – sk. B, 9. r – sk. c 

 dopolnilni in dodatni pouk slovenščina 7. razred 
Nina LISJAK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 3. a 

 Dopolnilni in dodatni pouk 3. a 
Sonja KODELJA 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja Šempeter 

 Jutranje varstvo Šempeter ( 2dni) 
Suzana KONCUT 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 5. Vrtojba 
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 Dodatni in dopolnilni pouk 5. Vrtojba 

 kolesarski izpit 5. Vrtojba 

 Vodja podružnične šole Vrtojba 
Boris KOŽLIN 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Fizika 8. abc 

 Neobvezni izbirni predmet računalništvo 

 Dodatni pouk fizika 8. razred 

 Računalničar 
Andreja  KRUMBERGER 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Učiteljica v oddelku šole v bolnišnici 
Vesna LEVPUŠČEK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 gospodinjstvo 6. abcč 

 tehnika in tehnologija 6. abcč, 7. abc, 8. abc 

 NIP tehnika v Šempetru 

 interesna dejavnost s področja tehnike 
Urška LUKAN 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 angleščina 4.ab, 5. ab, 5. Vrtojba, 5. Vogrsko, 9. r – sk. E 

 dopolnilni in dodatni pouk angleščina 7. razred 

 individualna in skupinska pomoč angleščina 7. razred 
Nina MAKUC 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 šport  ( 1 uro) 4.Vrtojba, 4. Vogrsko, 5. ab, 5. Vrtojba, 5. Vogrsko 

 šport deklice 6. č, 9. b 

 šport dečki 6. ac, 7. a 

 IP Šport za sprostitev 

 varstvo vozačev (1 dan) 
Tajana MARVIN 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 3. Vrtojba 

 Dopolnilni in dodatni 3. Vrtojba 

 Otroški pevski zbor Vrtojba 
Irma MERLJAK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Vrtojbi 
Neda MIKUŽ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 

 Jutranje varstvo Šempeter ( 2dni) 
Sonja MOZETIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 2. b 

 Dopolnilni in dodatni pouk 2. b 
Tjaša MRAK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019; na porodniškem dopustu od 13. 1. 2019 

 kemija 8. abc, 9. abc 

 naravoslovje 6. abcč 

 IP Poskusi v kemiji 

 individualna in skupinska pomoč kemija 8. in 9. razred 
Nika MOŽINA 5. 3. 2019 -30. 6. 2019 ; nadomeščanje Tine Tomažinčič 

• oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 
Polona ŠPACAPAN 1. 10. 2018 – 30. 6. 2019 

 oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 
Nadja PAHOR BIZJAK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda Vogrsko 

 Dopolnilni in dodatni pouk 1. in 2. Vogrsko 

 Vodja podružnične  šole Vogrsko 
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Anton PERAT 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 matematika 6. c, 7. c, 8. r – sk. A, 8. r – sk. D, 9. r – sk. E 

 dopolnilni in dodatni pouk 9. razred 
Adrijana PERKON 4. 3. 2019 – 30. 

 oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 
Maja PERŠIČ 17. 4. 2019 – 30. 6. 2019, nadomeščanje Miroslave fon 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Vrtojbi 

 Jutranje varstvo Šempeter ( 2dni) 
Jožef PETROVČIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 šport dečki 6. bč, 7. bc, 8. 8. abc, 9. abc 

 IP Šport za zdravje 
Tina POSEDEL 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 
Janja PRINČIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica kombiniranega oddelka 3. in 4. razreda Vogrsko 

 Dopolnilni in dodatni pouk 3. in 4. Vogrsko 

 Jutranje varstvo Vogrsko 81 dan) 
Andrejina RIJAVEC 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja na Vogrskem 
Darja RIJAVEC 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 
Majda RUSJAN 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019; na bolniški od 

 slovenščina 7. c, 8. r – sk. A, 8. r – sk. B, 9. r – sk. B, 9. r – sk. c 

 dopolnilni in dodatni pouk slovenščina 7. razred 
Nataša STERNIŠA 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 5. a 

 Dopolnilni in dodatni pouk 5. a 
Kristina STOPAR JENIŠEK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Domovinska in državljanska kultura in etika  8. abc 

 IP Italijanščina I, Italijanščina II, Italijanščina III 

 IP  Kritično mišljenje 

 NIP Italijanščina Šempeter in Italijanščina Vrtojba 

 Jutranje varstvo Vrtojba ( 3dni) 
Maja STRGAR 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 5. b 

 Dopolnilni in dodatni pouk 5. b 

 kolesarski izpit 5. b 
Elena ŠTENDLER 3. 12. 2018 – 13. 2. 2019, nadomeščanje Vesne Levpušček 

 gospodinjstvo 6. abcč 

 tehnika in tehnologija 6. abcč, 7. abc, 8. abc 

 NIP tehnika v Šempetru 

 interesna dejavnost s področja tehnike 
Lara TAVČAR 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Oddelek podaljšanega bivanja v Vrtojbi 

 knjižničarka Vrtojba, Vogrsko 
Jasna TELAREVIĆ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Druga strokovna delavka 1. a 

 Jutranje varstvo Šempeter (2 dni) 
Katarina TISCHER GREGORIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 1. a 
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 Dopolnilni in dodatni pouk 1. a 

 Kolesarski izpit 5. a 
Tina TOMAŽINČIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019, porodniška od 5. 3. 2019 

 oddelek podaljšanega bivanja v Šempetru 
Alenka URŠIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Tehnika in tehnologija 6. abcč, 7. abc, 8. abc 

 Fizika 9. abc 

 IP Obdelava gradiv – les 

 Individualna in skupinska pomoč fizika 8. razred 
Aleša VELIKONJA 1. 10. 2018 – 31. 8. 2019 

 matematika 6. ač 

 Dopolnilni in dodatni pouk matematika 6. razred 

 pomočnica ravnatelja 
Vanja VELIŠČEK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Angleščina 2. ab, 3. ab, 2. , 3. in 4. Vrtojba, 2., 3. in 4., 5. Vogrsko 

 NIP Angleščina v 1. razredu Šempeter in Vrtojba 
Alenka VODOPIVEC 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 2. a 

 Dopolnilni in dodatni pouk 2. a 
Mirjam VOLK 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Razredna učiteljica 1. b 

 Dopolnilni in dodatni pouk 1. b 
Karmen ŽIGON 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Učiteljica v oddelku šole v bolnišnici 

 
DRUGI STROKOVNI DELAVCI 

Mojca BELINGAR 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 Organizatorka šolske prehrane 
Franica KOGLOT 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 

 Izvajanje učne pomoči za učence z DSP 
Špela OHOJAK 1. 9. 2018 – 30. 6. . 2019 

 Popoldanska učna pomoč za učence od 6. do 9. razreda 
Nidžara ŽNIDARČIČ 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 

 knjižničarka Šempeter 
 

ADMINISTRATIVNO OSEBJE 

POSLOVNA SEKRETARKA RAČUNOVODSTVO 
Ivana ZAJC Polonca ČERNIGOJ 

Urška FERFOLJA 
Klavdija ŠTOKELJ TROBEC 
Urška VELIŠČEK 

 
TEHNIČNO OSEBJE 

KUHINJA VZDRŽEVALCI ČISTILKE 
Tatjana ARČON 
Karmen BAJT 
Silva ČEBRON 
Darja FURLAN 
Samira KALAKOVIĆ 
Jernej LIČEN 

Tadej DEVETAK 
Milan DŽAJIĆ; upokojitev 23. 
10. 2018 
Bogdan GREGORIČ 
Tim LEBAN 
Danijel MREVLJE 

Matejka COLJA 
Lidija FERJANČIČ 
Milena FORNAZARIČ 
Samira KALAKOVIĆ 
Miranda KRASNIQI 
Iris LAPANJE 
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Nives MERLJAK 
Zlatko MARKIČ 
Mirela MEHMEDOVIĆ 
Gašper  MIŠČIČ od 1. 10. 2018 
Ružica STEPANOVIĆ – 
nadomeščanje bolniške 

Marko PETEJAN Iva LULIK 
Iris PAGON 
Nada SIMOVIĆ 
Ružica STEPANOVIĆ – 
nadomeščanje bolniške 

 
5. ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
 
5.1. POUK 
Pouk se je začel v ponedeljek, 3. septembra in zaključil v ponedeljek, 24. junija 2019 , za učence od 2. 
do 8. razreda oz. v petek, 14. junija 2019, za učence 9. razreda. 
 
5.2. REALIZACIJA POUKA 2018/19 
 

Obvezni program (obvezni predmeti in dnevi dejavnosti) 99,78 % 

Realizacija obveznih izbirnih predmetov 97,2 % 

Realizacija neobveznih izbirnih predmetov 98,1 % 

Dopolnilni in dodatni pouk 95,85  % 

 
5.3. OBVEZNI PROGRAM 
 

Razred v % 

1. A 99,57 

1. B 99,43 

1.  + 2. Vogrsko 99,24 

1. Vrtojba 102,86 

2. A 100,37 

2. B 99,88 

2.Vrtojba 100, 00 

3. A 98,31 

3. B 98,31 

3.  + 4 Vogrsko 98,94 

3. Vrtojba 99,52 

4. A 99,17 

4. B 99,40 

4. Vrtojba 99,05 

5. A 99,67 

5. B 99,45 

5. Vogrsko 99,26 

5. Vrtojba 99,67 

6. A 98,9 

6. B 98,79 

6. C 99,12 

6. Č 99,01 

7. A 97,71 

7. B 99,33 

7. C 99,38 

8. A 100,38 

8. B 98,57 
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8. C 99,51 

9. A 103,73 

9. B 103,37 

9. C 103,55 

 99,78 

 
5.4. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

Likovno snovanje 1 35 32 91,4 

Likovno snovanje 2 35 34 97,1 

Likovno snovanje 3 32 30 93,8 

Kritično mišljenje 35 36 102,9 

Italijanščina 1 - sk. 1 70 71 101,4 

Italijanščina 2 - sk. 2 70 72 102,9 

Italijanščina 2 - sk. 2 70 71 101,4 

Italijanščina 3 64 64 100,0 

Šport za zdravje - sk. 1 35 32 91,4 

Šport za zdravje - sk. 2 35 26 74,3 

Šport za sprostitev - sk. 1 35 34 97,1 

Šport za sprostitev - sk. 2 32 32 100,0 

Izbrani šport - sk. 1 35 35 100,0 

Izbrani šport - sk. 2 32 32 100,0 

Francoščina 1 70 66 94,3 

Nemščina 2 70 69 98,6 

Nemščina 3 64 64 100,0 

Matematična delavnica 8 35 35 100,0 

Matematična delavnica 9 32 33 103,1 

Multimedija 35 34 97,1 

Načini prehranjevanja 32 34 106,3 

Sodobna priprava hrane - sk. 1 35 32 91,4 

Sodobna priprava hrane - sk. 2 35 32 91,4 

Obdelava gradiv - les 35 30 85,7 

Poskusi v kemiji - sk. 1 35 31 88,6 

Poskusi v kemiji - sk. 2 35 38 108,6 

Varstvo pred naravnimi… 35 32 91,4 

  1163 1131 97,2 
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5.5. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

predmet planirano realizirano v %    

Angleščina 1. r  Šempeter 70 69 98,57    

Računalništvo Šempeter 70 70 100,00    

Tehnika Šempeter 35 32 91,43    

Umetnost Šempeter 35 30 85,71    

Italijanščina Šempeter 140 140 100,00    

Italijanščina Vrtojba 70 71 101,43    

Realizacija neobveznih izbirnih predmetov: 98,1   

 
5.6. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
 
Učiteljice od 1. do 5. razreda so vsebino dopolnilnega  in dodatnega pouka prilagajale trenutnim 
potrebam oddelka oz. učencev. 
 
Od 6. do 9. razreda pa smo izvajali: 
6. razred dopolnilni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike, 
  dodatni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike 
7. razred dopolnilni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike 

dodatni pouk iz slovenščine, angleščine, matematike, 
8. razred dopolnilni pouk iz  matematike, angleščine, fizike, kemije,  
  dodatni pouk iz matematike, angleščine biologije, kemije, fizike, zgodovine 
9. razred dopolnilni pouk iz matematike, angleščine, fizike 
  dodatni pouk iz matematike, angleščine, fizike, kemije, biologije  
    
Del dopolnilnega in dodatnega pouka se je izvajal kot individualna in skupinska učna pomoč. 
Zaradi raznolikih urnikov in različnih dejavnosti učencev je izvajanje zelo otežkočeno, nemalokrat se 
zgodi, da (predvsem) k dopolnilnemu pouku ni nobenega učenca.  Letos smo poskusili z izvajanjem 
dopolnilnega in dodatnega pouka pred poukom  (od 7.30 do 8.00), vendar je bil obisk v tem času prav 
tako slab. 
 
6. JUTRANJE VARSTVO 
 
Na matični šoli je potekalo jutranje varstvo za učence od prvega do petega razreda. 
Za učence prvega in drugega razreda je jutranje varstvo organizirano v učilnici št. 3 in se začne ob 6.30, 
zaključi pa ob 8.00; za učence od tretjega do petega razreda poteka jutranje varstvo v učilnici št. 5, 
začne se ob 6.30, zaključi pa ob 8.uri. 
V prvem in drugem razredu na matični šoli so se v enem tednu izmenjale tri učiteljice: Lara Tavčar, 
Miroslava Fon (Maja Perko) in Jasna Telarevič. Učenci so jutranje varstvo redno obiskovali. V tem času 
so učenci izdelovali različne izdelke, veliko risali, barvali, poslušali glasbo. Učenci so spoznavali in 
utrjevali pravila družabnih iger, s katerimi so se radi igrali. V bralnem kotičku so se učenci odpočili, brali 
in si ogledovali otroške knjige. Skrbeli so za živali v razredu (ribe, želve, paličnjake). Glede na zgodnje 
prihajanje v šolo so učenci potrebovali veliko nežnosti in crkljanja. 
V skupini od tretjega do petega razreda so tudi bile tri učiteljice: Neda Mikuž, Sonja Kodelja in Lara 
Tavčar.  Učenci so ustvarjali, igrali družabne igre, si ogledali risane filme, barvali, risali, se pogovarjali 
med seboj, nekateri pa so se posvetili učenju.  
Vse učiteljice smo skrbele za prijazne in prijateljske odnose med učenci ter vztrajale pri uporabi 
vljudnostnih izrazov olikanega obnašanja. 
 



19 
 

Na podružnični šoli v Vrtojbi je jutranje varstvo potekalo v glasbeni učilnici. V oddelku JV sta bili 
učiteljici Karmen Grosar in Kristina Stopar Jenišek, od 6.30 do 8.00.  
Učenci so se družili po kotičkih in sodelovali v različnih aktivnostih: poslušanje pravljic, barvanje 
pobarvank, risanje, družabne igre in različne namizne igre. Letos sta bili najbolj atraktivni igri zlaganje 
kock in domine. Število učencev se je med letom spreminjalo, včasih so prišli skoraj vsi, včasih jih je 
bilo manj, predvsem v zimskem času, ko je več bolnih. Občasno pa so se v jutranje varstvo vključili tudi 
učenci, ki so prišli v šolo pred 7.30. 
Od 7.45 do 8.00 se je vsak dan pridružila še ena učiteljica razredne stopnje, ker je bilo potrebno 
poskrbeti za varnost učencev, saj je v tem času bila prisotna že večina učencev.    
 
Na podružnični šoli na Vogrskem se je jutranje varstvo potekalo za učence od prvega do petega razreda, 
od 7.00 do 8.00. Izvajale so ga učiteljice Sara Ambrožič, Janja Prinčič in Rut Jarc. Jutranje varstvo je 
potekalo umirjeno. Otroci so prebirali razne knjige ter revije, risali in barvali pobarvanke, se igrali razne 
družabne igre ter igre vlog. Ustvarjali smo razne izdelke (velikonočne zajčke, kačje pastirje, knjižna 
kazala…) iz odpadnega papirja. 
 
7. PODALJŠANO BIVANJE 
 
V letošnjem letu smo imeli na matični šoli v Šempetru 8 oddelkov podaljšanega bivanja, na podružnični 
šoli v Vrtojbi 4 oddelke in na podružnični šoli na Vogrskem 2. Skupine smo oblikovali glede na 
normative. Delo je potekalo po načrtovanem in zastavljenem programu. 
Čas sprostitvene dejavnosti smo na centralni šoli preživljali na zelenici (1. in 2. razredi) in na športnem 
igrišču (3., 4. in 5. razredi). V primeru slabega vremena smo ta čas preživljali v razredih, trim kabinetu 
in telovadnicah. Na podružnicah so potekale sprostitvene dejavnosti na šolskem igrišču, v primeru 
slabega vremena pa v telovadnici ali v razredu. 
V jedilnici so bile v času kosila dežurne učiteljice, ki so otroke razporejale in nadzirale tako, da je bilo 
med kosilom čim manj hrupa. Po končanem kosilu so odšli učenci na igrišče ali v telovadnico. Otroke 
smo navajale na higieno, kulturen odnos med hranjenjem, na zdravo prehrano in na to, da je bilo čim 
manj odpadne hrane.  
Vsaka učiteljica podaljšanega bivanja je bila po eno ali dve uri na teden prisotna pri dopoldanskem 
pouku kot druga strokovna delavka. Nudila je  pomoč težje vodljivim in težje učljivim učencem. O 
vsebini dela sta se dogovarjali z razredno učiteljico. 
Na POŠ Vogrsko nudita učiteljici pomoč učencem po dogovoru z razredničarkami po 1 uro na teden. 
oziroma, več po potrebi. 
Učiteljice so v času PB izvajale za učence, ki so bili vključeni v PB, različne dejavnosti: 
uporaba računalnika, šivanje, delavnica ustvarjalnosti, vrtnarske urice, naše male sive celice, delavnica 
eksperimentov, Leo leo, likovne ustvarjalnice, plesne delavnice, branje pravljic, zanke in uganke, 
socialne igre, zgodovinske zgodbe … 
Na matični šoli in podružnici Vrtojba so potekale te dejavnosti redno, na podružnični šoli Vogrsko je 
bilo to, zaradi same organizacije dela, težje izvedljivo in so se izvajale dejavnosti občasno.  
Učenci so se v dejavnosti vključevali  po lastnih željah in interesih. 
Vsakodnevno smo koristile športne in didaktične pripomočke, ki smo jih ob začetku leta  (za teden 
otroka) dobili za podaljšano bivanje. Učence je bilo potrebno navajati na skrben in odgovoren odnos 
do njih. Ker pa so te rekvizite, na matični šoli, koristili tudi učenci med dopoldanskim glavnim 
odmorom,  so se hitro uničili in porazgubili.  
Pri učnih urah smo učence navajali na samostojno učenje in odgovornost do opravljanja nalog in 
zadolžitev. Ob tem bi pohvalili delo šolskih svetovalnih delavk, prostovoljcev in gospe Haideje Černe, 
ki so v času podaljšanega bivanja nudili pomoč učno šibkejšim učencem. 
Učenci so se v prostem času igrali različne namizne družabne igre, pri čemer so se učili upoštevati 
pravila in razvijati  potrpežljivost. Sami so izdelovali družabne igre s svojimi pravili, pri čemer so 
uporabili ustvarjalnost in domišljijo.  
V podaljšanem bivanju smo se posluževali tudi socialnih iger,  s katerimi so učenci razvijal 
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socialne in komunikacijske veščine. Poleg tega so se učenci navajali na ustrezno samostojno reševanje 
konfliktov. Pri ustvarjalnem preživljanju prostega časa smo z učenci uporabljali predvsem odpadni 
material in tako prispevali k varčevanju in k večji ekološki osveščenosti otrok. Pri izbiri ideje smo 
upoštevali načelo varčnosti in racionalne izrabe materialov. 
Med letom smo z rednim krašenjem panojev in avle skrbeli za lepšo urejenost naše šole in naših 
podružnic.  
Sodelovali smo v projektu Moja beseda velja in se trudile, da smo z doslednim vodenjem, glede na 
temo meseca, navajale učence na umerjeno in strpno sobivanje. 
V Tednu otroka so zunanji izvajalci predstavili različne športne dejavnosti. Prijavilo se je preveč 
izvajalcev in je v bodoče smiselno izbrati manj predstavitev, da bo ta čas potekal bolj umirjeno. 
V tednu, ko je bil slovenski tradicionalni zajtrk, smo na POŠ Vogrsko pripravili malo šolsko tržnico s 
pridelki in izdelki iz domačega okolja, ki so jih učenci prinesli. V tednu otroka smo skupaj z učenci 
obnovili talne igre (ristanc in druge skakalne igre). 
Sodelovali smo pri soustvarjanju Šem5ke. Nekaj razredov PB je sodelovalo v šolskem likovnem natečaju 
na temo Šivilja in škarjice ter pri projektu Mednarodni mesec šolskih knjižnic in likovnem natečaju 
Otroci pomagajo otrokom. 
V okviru PB je izšla druga izdaja Ščipavčka, ki je bila posvečena 110-obletnici rojstva Ivana Roba. Časopis 
so  v papirnati obliki prejeli vsi učenci razredne stopnje, učenci predmetne stopnje pa v elektronski 
obliki. Prispevkov na to temo je bilo zelo veliko, zato smo pripravile v avli razstavo o Ivanu Robu. 
Učiteljice smo pomagale pri izdelavi pustnih mask za skupino višješolcev, ki so oblikovali pustno 
skupino in se udeležili pustnega sprevoda. 
Zainteresirani učenci so na dan odprtih vrat obiskali plezalno steno in pod vodstvom plezalcev aktivno 
sodelovali. 
V času PB so učenci pod vodstvom učiteljice mentorice skrbeli za urejenost šolske okolice. 
Učenci, ki so bilo vključeni v 8. skupino, so pod mentorstvom učiteljice sodelovali s pediatričnim 
oddelkom bolnišnične šole. Zanje so izdelali poletno dekoracijo in didaktične igre iz naravnih 
materialov. 
 
8. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
V šolskem letu 2018/19 so učitelji izvajali naslednje interesne dejavnosti: 

Bralna značka iz slovenščine 1. – 9. razred razredne učiteljice in učiteljice 
slovenščine 

Bralna značka angleščina 3. – 9. razred učiteljice angleščine 
Bralna značka italijanščina 7. – 9. razred Kristina Stopar Jenišek 
Bralna značka nemščina 7. – 9. razred Nina Drstvenšek 
Bralna značka francoščina 7. – 9. razred Tanja Erzetič 
Knjižničarske urice 1. – 5. razred Nidžara Žnidarčič 
Otroški pevski zbor 2. – 5. razred Matejka Harej 

Tanja Erzetič 
Mladinski pevski zbor 6. – 9. razred Jani Klančič 
Krožek Unicef 4 in 5. razred Anica Erjavec 
Vesela šola  4. - 9. razred Vesna Levpušček 
Mladi planinec 1. – 9. razred Vanja Velišček 
Debatni klub 7. – 9. razred Kristina Stopar Jenišek 
Glasilo v tujih jezikih 4. – 9. razred učiteljice angleščine, 

italijanščine, francoščine in 
nemščine 

Interesna dejavnost z likovnega 
področja 

6. – 9. razred Tjaša Gorjup 

Interesna dejavnost s področja 
tehnike 

6. – 9. razred Vesna Levpušček 
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Mladi vrtnarji 6. – 9. razred Alenka Uršič 
Vrtnarski krožek 1 . – 5. razred Sonja Kodelja 
Prva pomoč 6. – 9. razred Monika Fajdiga 
Zgodovinski krožek 6. – 9. razred Monika Fajdiga 
Novinarski krožek 1. – 9. razred Tadeja Karl, Nina Bednarik??? 
Mala Odbojka 6. in 7. razred Alenka Faganelj 
Priprava na športna tekmovanja 6. – 9. razred Alenka Faganelj in Jože 

Petrovčič 
Priprava na tekmovanje iz italijanščine 9. razred Kristina Sttopar Jeniešk 
Kolesarski krožek 5. razred razredničarke 5. razreda 
Otroški pevski zbor Vrtojba šola Vrtojba Tatjana Marvin 
Vrtnarski krožek šola Vrtojba Tanja Bavčar 
Pravljične urice šola Vrtojba 

šola Vogrsko 
Lara Tavčar 

Nemški jezik šola Vrtojba Danica Brajnik 
Otroški pevski zbor šola Vogrsko Helena Hvala Prah 
Eko vrtnarski krožek šola Vogrsko Nadja Pahor Bizjak 
Športne urice šola Vogrsko Sara Ambrožič 

 
  S pomočjo zunanjih sodelavce smo izvajali še naslednje dejavnosti  

Šah 1. –9. razred Gari Grosar 
Namizni tenis 1. – 9. razred Miroslav Tokič 
Modelarsko-tehnični krožek 1. – 9. razred Martin Trobec  
Rokomet 1. – 5. razred RK Šempeter-Vrtojba 
Odbojka 1. – 5. razred OK Gorica in ŠD GO šport 
Škuljanje 1. – 5. Vogrsko ŠD Škulja 

 
9. POSEBNE OBLIKE IZVAJANJA 
 
9.1. PLAVALNI TEČAJ ZA UČENCE 3. RAZREDA 
Plavalni tečaj smo izpeljali v notranjem bazenu v Ajdovščini od 24. do 28. septembra 2018. Učenci so 
bili razdeljeni v dve skupini, saj smo plavanje organizirali v dveh terminih.  Prvi termin je bil  od 8.00 do 
11.30,  drugi pa od 12.00 do 15.30. Skupini sta se v terminih dnevno menjali.  Skupaj so bazen obiskovali 
učenci matične šole ter učenci obeh podružničnih šol. Kot že vrsto let je za izpeljavo tečaja poskrbel 
Uroš Medvedec s svojimi učitelji plavanja. 
 
9.2. ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 7. RAZREDA 
V tednu od 20  do 24. maja 2019 je  69 sedmošolcev in 5 spremljevalcev (Martina Furlani, Karmen 
Debenjak, Jože Petrovčič, Urška Lukan in Nives Adamič) preživelo  v Veržeju.  Na poti v  Zavod 
Marianum Veržej so si ogledali  Celjski grad in Ptujski grad. V naslednjih dneh so obiskali mrtvice rek 
Mure, Bogojino z  znamenito Plečnikovo cerkvijo, Lendavo in kulturni center, ki povezuje različne 
narodnosti, občudovali orhideje in druge tropske rastline v Tropskem vrtu v Dubrovniku. Vse dni so bili 
tudi športno aktivni. Poleg plavanja v Banovcih so še kolesarili in prehodili kar nekaj kilometrov do 
različnih zanimivosti te pokrajine v bližini doma. Spoznali in preizkusili so tudi dve rokodelski dejavnosti 
– lončarstvo in izdelovanje izdelkov iz ličja.  
Gostitelji so jim pripravili Prleški večer z značilno glasbo in plesom, v večernem kvizu pa so preizkusili 
svoje znanje o Prlekiji, sestavljali so akrostih o Prlekiji, prepoznavali so skladbe slovenskih avtorjev... 
Ob povratku domov so obiskali že  Žičko Kartuzijo in   Center vesoljskih tehnologij Nordung v Vitanjah, 
kjer so zanje  pripravili tudi delavnico. 
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9.3. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 6. RAZREDA 
Zimsko šolo v naravi za 6. razrede na Krvavcu smo zaradi velikega števila učencev izvedli v dveh 
skupinah. V prvi skupini, od 4. do 8. februarja,  so smučali učenci 6. a in 6. b razreda,  v drugi skupini, 
od 11. do 15. februarja,  pa učenci 6. c in 6. č 
Zimske šole v naravi se je udeležilo 77 otrok (dve deklici sta med tednom zaradi bolezni odšli s starši 
domov), 7 učiteljev smučanja (Nina Makuc, Jože Petrovčič, Špela Ohojak, Peter Figelj, Matej Bolčina, 
Marko Valantič in Haideja Černe) in 4 učiteljice spremljevalke (Monika Fajdiga, Tadeja Karl, Tanja 
Erzetič in Martina Furlani).  
Nastanjeni so bili v planšariji Pr Florjan - Ambrož pod Krvavcem, ki se nahaja v neposredni bližini 
smučišča. Smučali so vsak dan od 9.00 do 12.00 in popoldne od 14.00 do 16.00. Vsi začetniki so se 
naučili varno smučati, nadaljevalci pa nadgradili znanje. Zadnji dan so izpeljali tudi tekmovanje. 
Popoldne in zvečer so razredničarke za učence organizirale različne dejavnosti – pohod z baterijami, 
kvizi, štafetne igre, izdelovanje skulptur, sankanje, pantomima, izdelovanje plakatov, disko večer itd. 
Prva skupina je sredo posvetila kulturnemu dnevu in izdelala plakate na temo France Prešeren, druga 
skupina pa sej je za valentinovo opremila s srčki. Vsak večer so se naši otroci oglašali tudi po radiu 
Robin.  
 
9.4. ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 4. RAZREDA 
Učenci so  teden od 1. do 5. aprila preživeli v Mladinskem letovišču RK na Debelem Rtiču. Ob prihodu 
so učenci obiskali Luko Koper. Med bivanjem so se z ladjico odpeljali do Pirana in tudi z morske strani 
opazovali značilnosti obale. Obiskali so tudi naravni rezervat Škocjanski zatok.  
Učenci so vsak dan izpopolnjevali svoje plavalno znanje. V idiličnem okolju so spoznavali naravne in 
družbene značilnosti primorskega sveta. Veliko je bilo časa za druženje z vrstniki. 
 
9.5. SREČANJA Z UČENCI ŠOL IZ KRAJEV POBRATENIH Z OBČINO ŠEMPETER-VRTOJBA 
Srečanje učencev poš vrtojba z učenci iz Medee 
V oktobru so nas obiskali učenci  4. in 5. razreda iz šole Medea.   
Skupaj z vrstniki je cela šola odšla na športni dan na sveti Ot, kjer so si učenci ogledali gozdno učno pot 
in se na vrhu poigrali.  
Srečanje v Medei ob prazniku dreves z naslovom Praznik strašil.  
Na prireditvi so nastopali učenci obeh šol. Kratek kulturni program so pripravili učenci pevskega zbora 
in učenci, ki so obiskovali krožek italijanskega jezika. Sprehodili smo se po ulicah Medee in si ogledali 
izvirna strašila. Nato je sledil družabni del.   
 
Srečanje z vrstniki iz Romansa 
Na šoli smo v maju gostili pobratenje med našimi sedmošolci, ki obiskujejo izbirni predmet italijanščino 
in učenci iz nižje srednje šole iz Romansa ob Soči. Vrstniki so se družili pri reševanju različnih nalog. 
Jezikovne ovire so poskusili premostiti z angleščino, če pa prav ni šlo, so poiskali pomoč. Dogajanje je 
bilo živahno in sproščeno in vsi so se potrudili, da bi  vrstnikom «čez mejo« pustili prijeten občutek. 
Četrtošolci in petošolci, ki obiskujejo izbirni predmet italijanščino,  so svoje  vrstnike iz Romansa gostili 
v začetku junija.  Skupaj so šli na pohod na Cerje. Sprehodili so se do muzeja in občudovali lep razgled 
od italijanskega morja do naših hribov. Ob prijetnem druženju so preživeli lep skupen dan. 
Zavedamo se, da takšna srečanja gradijo mostove med dvema narodoma. Prijetne izkušnje ob druženju 
pomembno prispevajo k  sožitju in zmanjševanju sovraštva in sovražnega govora. 
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
Načelo našega pristopa pri delu z učenci, ki zmorejo več, ki so željni novih izzivov in izkušenj, sledi misli 
pesnika Radivoja Pahorja, ki je zapisal: »… Med potmi tudi sam iščem pot.«. Vse učence smo povabili k 
različnim aktivnostim in vsak od njih je lahko našel področje, ki ga je pritegnilo, navdušilo ali pa je 
ugotovil, da ga to ne zanima. To nenehno iskanje je v obdobju odraščanja zelo prisotno, saj so otroci 
radovedni in stalno brskajo ter odkrivajo nove stvari. »Vrh se bogati z jedrom ostalih.« Naš moto je, da 

http://malasem5ka.blogspot.si/2016/10/tradicionalni-obisk-vrstnikov-iz-medee.html
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čim bolj odprto ponudimo vsem učencem vse, kar se na šoli dogaja, učenci pa so tisti, ki se odločajo o 
udeležbi in sodelovanju. 
Delo z učenci, ki dosegajo višje standarde znanja pri večini predmetov ali izstopajo na posameznem 
področju, je v okviru pouka potekalo v obliki diferenciacije in  individualizacije. Učenci so pri pouku 
predstavljali teme in področja, ki jih zanimajo ali so del njihove kulturne dediščine. Učitelji so učence 
povabili k dodatnemu pouku, k pripravam na tekmovanja, k interesnim dejavnostim, k udeležbi na 
natečajih, prireditvah, projektih, debatnih turnirjih in tekmovanjih z različnih področij. Nekaj učencev 
se je postavilo v vlogo predavatelja in predstavilo določeno temo svojim sošolcem in učitelju. Svoje 
znanje tujih jezikov so preverjali na ekskurzijah, srečanjih z učenci iz pobratenih šol v Italiji, pri 
oblikovanju glasila s prispevki v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, branju knjig za slovensko, 
angleško, francosko in italijansko bralno značko… Znanje angleškega jezika so debaterji preverili tudi 
na mednarodnem tekmovanju. Izvedli so intervju s sošolcem v angleščini in ga tudi posneli. Svoja 
močna področja so učenci lahko krepili tudi pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih. Učenci z 
doseženimi srebrnimi in zlatimi priznanji ter učenci, ki so več let sodelovali na prireditvah, so se 
udeležili nagradnega tabora v CŠOD-u v Rakovem Škocjanu in pripravili glasilo o dogajanju na taboru. 
Učenci, ki so obiskovali izbirni predmet sodobna priprava hrane, so za starše in obiskovalce letošnjih 
razstav pripravili pogostitev. Za učence so pripravljali sladice in smutije, ki so jih v odmorih ponujali v 
Šolski slaščičarni. Nekaj učencev se je udeležilo tekmovanja Zlata kuhalnica, šolskega tekmovanja 
MasterChef in televizijskega tekmovanja MasterChef za otroke, kjer sta dva naša šestošolca osvojila 
tretje mesto. 
Učenci so lahko izkazali tudi svoje sposobnosti vodenja in organizacije. Na šolskem parlamentu so se 
predstavniki razredov aktivno vključevali v pogovore in prenašali predloge v svoje oddelke ter 
zaposlene na šoli in župana opozarjali na težave, ki jih opažajo v šoli ali v občini. Urili so se v vlogi 
prodajalca in pomagali zbirati sredstva za šolski sklad. Ob otvoritvi astronomske razstave so staršem in 
obiskovalcem prireditve predstavili različne eksperimente, ki so jih pripravili z učitelji različnih 
strokovnih področij. 
Že četrto leto zapored se je naša šola udeležila pustne povorke v Šempetru. Tokrat smo predstavili 
Šempetrsko golazen, ki je bila povabljena na poroko Petra in Pavle. Ideja in izvedba je letos navdušila 
prebivalce Tolmina, ki so jim dodelili nagrado za skupinsko masko in prost vstop v Tolminska korita. 
Med šolskim  letom so učenci pripravili in vodili učence na več razstavah, sodelovali na različnih 
prireditvah, prepevali v pevskih zborih, se udeleževali medgeneracijskih srečanj, sprejeli nove 
prvošolce, pomagali učencem, ki so potrebovali pomoč, seznanjali mlajše učence z različnimi 
vsebinami, sodelovali na krajevnih prireditvah ter se povezovali tudi z vrtcem. 
Učenci so se preizkušali in predstavili na športnem, glasbenem, likovnem, jezikovnem, matematičnem, 
biološkem, kemijskem, fizikalnem, geografskem, zgodovinskem, logičnem, naravoslovnem, tehničnem 
področju, na eko kvizih, veseli šoli, debatnih turnirjih, športnih tekmovanjih, v šolskem parlamentu…  
Nekaj let že ponujamo učencem, ki zmorejo slediti in osvajati zahtevnejše vsebine, tudi možnost 
udeležbe  na različnih delavnicah na šoli in izven šole. Učenci so se udeležili matematičnega dne na 
Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo v Kopru. Udeležili so se Festivala 
znanosti v Novi Gorici, ki ga organizira Hiša eksperimentov. Spoznali so tudi nekaj podjetij, društev in 
aktivnosti na posameznih šolah. Učili so se osnov podjetništva in preizkušali zasnovati in predstaviti 
svojo idejo. Na novo je zaživel krožek Podjetniški eksperiment in krožek Prve pomoči. 
Koordinatorice za delo z nadarjenimi po triadah, Neda Mikuž, Kristina Stopar Jenišek in Karmen 
Debenjak, so v predlanskem šolskem letu zasnovale spletni blog Mala in Velika Šem5ka in s to obliko 
predstavljanja aktivnosti na šoli uspešno nadaljevale tudi v letošnjem šolskem letu.  
V timu za delo z nadarjenimi učenci smo tudi v letošnjem šolskem letu organizirali več srečanj z znanimi 
osebami, ki so učencem predstavili svoje delo, hobije in lastne življenjske izkušnje ali jih odpeljali na 
ogled podjetja (Odrasli se predstavijo). Predstavili so se Tanja Zorn Grželj, modna oblikovalka; Nina 
Cijan, novinarka RTV Ljubljana; Klavdija Lutman, voditeljica Biodance. Župan Milan Turk nas je povabil 
v dvorec Coronini in nam predstavil življenje rodbine Coronini ter sam dvorec. Računalniški navdušenci 
so si ogledali podjetje Arctur v Kromberku. 
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Tudi v letošnjem šolskem letu so se učenci medgeneracijsko povezovali. Učenci petih razredov so 
odhajali v vrtec, kjer so otrokom prebirali pravljice, učenci višjih razredov pa so jih prebirali v oddelkih 
podaljšanega bivanja. 
V času podaljšanega bivanja so učiteljice za učence, ki so bili vključeni v PB, izvajale različne dejavnosti, 
v katere so se učenci vključevali prostovoljno, po lastnih interesih (računalniško opismenjevanje, 
šivanje, delavnica ustvarjalnosti, naše male sive celice, delavnica eksperimentov, Leo leo ( španska 
bralna značka), likovne ustvarjalnice, plesne delavnice, branje pravljic, zanke in uganke, socialne igre, 
zgodovinske zgodbe). 
Na šoli smo izvedli projekt Veriga prijateljstva in projekt Moja beseda velja, s katerima smo želeli 
izboljšati nekatere vidike skupnega življenja.  
Nadarjeni učenci so se vključevali in sodelovali v različnih projektih, ki so se letos odvijali. Pisali so 
prispevke za šolski časopis Ščipalec, za glasilo v treh tujih jezikih: angleškem, italijanskem in nemškem. 
Učili so se tudi francoščine. Vodili so dnevnik odpadkov, pomagali v kuhinji, nas seznanili s količino 
sladkorja, ki se skriva v različnih pijačah in hrani!?!?! Sodelovali so v akciji Podnebni štrajk. Skrbeli so 
tudi za šolski vrtiček. 
Učenci so sodelovali v zelo različnih projektih šole, se udeležili različnih proslav, prireditev… s katerimi 
so spoznavali svet, ljudi, kulturno in zgodovinsko dediščino in še kaj. Ponudba in možnost za razvoj 
nadarjenih in talentiranih učencev je bila velika. Velika pozornost je namenjena tudi medsebojni 
pomoči in razvoju socialnih veščin učencev in učenk. V slogi je moč. 
Zapisala Nataša Skrt Leban, psihologinja, vodja skupine za delo z nadarjenimi učenci. 
 
10. NADSTANDARDNI PROGRAM 
 
Strokovna ekskurzija izbirni predmet Italijanščina in francoščina 
Za učence in učenke, ki obiskujejo izbirni predmet Italijanščino (od 6. do 9. razreda) in francoščino smo  
organizirali  ekskurzije v italijansko mesto Ravenno in državico v državi, v San Marino. 
Učenci so se  ob sprehodu skozi mesto  ogled znamenitosti mesta in obiskali vse tri stolpe.  Sledil je 
obisk muzeja zanimivosti  - Museo delle curiosità, kjer so zbrane različne zanimivosti kot so največji 
moški, najmanjša ženska, najtežji dojenček, najtežji človek, najdaljši lasje, brada, nohti, …  
Na poti nazaj so se ustavili v Ravenni. Sprehodili so se po starem centru mesta, si med drugimi 
znamenitostmi ogledali  tudi Dantejevo grobnico. Nekaj časa je bilo tudi za sladoled, spominke… 
 
Strokovna ekskurzija neobvezni izbirni predmet Italijanščina 
Učenci in učenke, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet italijanščino v 4. in 5. razredu v Šempetru in 
na POŠ Vrtojba  ter  Krožek italijanskega jezika na POŠ Vogrsko so se odpravili na ekskurzijo v Lignano. 
Obiskali so center mesta in živalski vrt,  kjer so preživeli lep sončen dan v naravi, med živalmi.  
 
Strokovna ekskurzija izbirni predmet nemščina in kritično mišljenje 
Ekskurzija v Rožek in Beljak na avstrijskem Koroškem je bila namenjena učencem izbirnih predmetov 
Nemščina in Kritično mišljenje. 
Najprej so se sprehodili po živalskem parku Rožek, kjer so najbolj navdušile lame in šakal. Naslednja 
zanimivost je bil čisto pravi, klasični labirint na površini 2400 kvadratnih metrov in z več kot 1 km 
prepletenih potk, ki se je izkazal za veliko trši oreh, kot so pričakovali Ekskurzijo so zaključili v Beljaku, 
kjer so si pogledali znameniti pranger in stolnico ter malo pobrskali po trgovinicah s spominki v starem 
središču mesta. 
 
Matematični dan v Kopru 
Fakulteti Famnit iz Kopra je tudi letos pripravila Matematični dan. Poleg 22 mladih matematikov naše 
šole so se tega dogodka udeležili še učenci: OŠ Solkan, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Ledina, OŠ Šenčur, OŠ 
Ukmar Koper, OŠ Ruše. Vseh skupaj jih  je bilo 121. 
Pripravili so dve delavnici.  
Dr. Karla Ferjančič je udeležence izzvala z naslovom: Zrno peska poveča slovensko obalo. 
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S tem naslovom se je dotaknila fraktalov.  
Dr. Boštjan Frelih je predstavil Matematiko v športu. 
V prvem delu predavanja jim je predstavil nekatere primere uporabe matematike v športu in tudi 
primer uporabe športa pri poučevanju matematike. V drugem delu predavanja so se posvetili različnim 
razporeditvam tekem na športnih turnirjih oz. tekmovanjih, kjer nastopa več ekip, in si pogledali, 
kakšne vrste matematika stoji v ozadju teh razporeditev. 
 
Ekskurzija v Trst 
Skupina prijavljenih devetošolcev se je  po pouku odpravila na ekskurzijo v Trst. Tam jih je pričakal 
vodič, zamejski Slovenec, ki jim je najprej razkazal taborišče Rižarna.  
Po ogledu Rižarne je sledil še ogled Trsta in njegovih glavnih znamenitosti.  
Ekskurzija je bila prijetna in zanimiva. V prihodnje se bomo trudili, da še bolj povežemo našo šolo z 
zamejskimi Slovenci in skupaj premostimo razlike, ki so jih med nas vrinile državne meje. 
 
Ogled predstave  Kekec  
Šola je pevce in pevke vseh pevskih zborov šole in vrtca  (OPZ Šempeter pri Gorici, MPZ Šempeter pri 
Gorici, OPZ Vrtojba, OPZ Vogrsko in OPZ vrtca Šempeter pri Gorici)  za vztrajno delo in petje nagradila 
z ogledom baletne predstave v Cankarjevem domu v Ljubljani.  
Ogledali so si baletno predstavo Kekec  v izvedbi SNG Maribor in priznane skupine Katalena. Ravno 
letos obeležujemo 100 let, odkar je  prvič izšla povest  Josipa Vandota Kekec na hudi poti. Hkrati pa je 
ta projekt koreografa Edvarda Cluga in skupine Katalena posvečen  stoletnici slovenskega baleta. 
Upodobljeni liki v predstavi so vsem dobro poznani, prav tako glasba, ki vodi  skozi celotno zgodbo. Vsi 
so bili nad izvedbo zelo navdušeni, prav tako nad zanimivo in dovršeno scenografijo ter nad prekrasnimi 
kostumi 
 
Tabor za uspešne učence 
15. tabor za učence predmetne stopnje, ki so se v letošnjem šolskem letu posebej izkazali z dosežki na 
tekmovanjih in pri drugih dejavnostih šole je letos potekal  v CŠOD Rak. Tabor je namenjen predvsem 
sprostitvi in povezovanju učencev med seboj, tako da je bil program tudi letos kolaž različnih športnih 
in ustvarjalnih dejavnosti. 
 
11. PROJEKTI 
 
EKO ŠOLA 
V okviru ekošole smo v šolskem letu 2018/19 izvajali različne aktivnosti.  
HRANA NI ZA TJA V EN DAN 
Zmanjševanje količine zavržene hrane 
Z učenci smo v naši šolski kuhinji merili, koliko hrane zavržemo v mesecu marcu. Rezultati niso bili nič 
kaj boljši, glede na prejšnja leta. Postavili smo plakat z rezultati merjenja, pod njim pa posodo z 
označenimi litri. S tem smo želeli učencem pomagati pri predstavi. Ko gredo učenci mimo 
postavljenega, se ustavijo, preberejo in se čudijo, koliko hrane zavržemo. 
HRANA IN ZDRAVJE 
Učence smo v letošnjem letu ozaveščali predvsem o količini sladkorja v različnih živilih, katere učenci 
vsakodnevno uživajo. Ugotovili smo, da so bili zelo presenečeni nad rezultati. 
 EKOVRT 
Iz semena smo vzgojili solato, redkev, zelje, peteršilj, paradižnik in jajčevce. Vzgojili smo jih na okenski 
polici in ob primernem času presadili na vrt. Imamo kompostnik, želimo si tudi zbiralnik za vodo in 
ureditev kapljičnega zalivanja (predvsem poleti). 
        
Pri postavitvi dvignjenih gred so sodelovali tako starši, kot učitelji in učenci. V začetku šolskega leta 
smo postavili tudi kompostnik. Z učenci smo pri krožku izdelali ograjico, napise šolski ekovrt ter 
knjigobežnico. 
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Pri urejanju ekovrta in okolice šole je sodelovalo veliko učencev. Pobirali so tudi smeti, pometali, 
pobirali odpadlo listje, idr. Listje in pokošeno travo smo porabili kot zastirko, zadrževanje vlage in 
gnojenje zemlje. 
Na šolskem vrtu skrbimo tudi za zeliščni kotiček. V okviru naravoslovnega dne - ČUTILA, smo izvedli 
vajo prepoznaj zelišča z zavezanimi očmi in z zatisnjenim nosom ter jih okušali. 
ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA IN POKROVČKOV 
Na šoli smo imeli dve zbiralni akciji. V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bomo papir in karton 
zbirali za skupno dobro. 
Prva zbiralna akcija je potekala od 23. do 25. 10. 2018. Učenci so zbrali 7.220 kg papirja in kartona. 
V drugi zbiralni akciji so učenci zbrali 5.360 kg. Akcija je potekala od 24. do 25. 4. 2019. 
Šola humanitarno zbira pokrovčke čez celo šolsko leto. 
V sklopu gospodinjstva učence ozaveščamo k zmanjševanju odpadkov. Po skupinah so pripravili 
različne plakate na temo onesnaževanje okolja in jih izobesili po šoli. 
EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV  17. 11 – 25. 11. 2018 
Cilj letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je zmanjšati količino nevarnih odpadkov, 
preprečiti njihovo nastajanje in spodbujati pravilno ravnanje z njimi. 
UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE ZA KOMUNICIRANJE S STARŠI 
V šolskem letu smo se trudili, da staršem čim več obvestil pošljemo preko elektronske pošte. Kar nam 
je v večji meri uspevalo. 
Vsi starši nimajo elektronske pošte, zato smo vseeno nekaj obvestilo morali kopirati ali pa jih 
narekovati učencem v razredu. 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
V petek, 16.11.2018, na dan Slovenske hrane, smo na naši šoli obeležili dan Zdrave šole. Kot že vrsto 
let zapored smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. Najprej so vsi učenci in otroci v vrtcu zajtrkovali 
med, maslo, polnozrnat kruh, mleko in jabolko. Potem pa so sledile različne dejavnosti na šoli in pred 
Coroninijevim dvorcem, kjer smo pripravili Jesenski JestiVAL, šolsko Eko tržnico in kmečke in stare 
športne igre. 
Učenci razredne stopnje in otroci iz vrtcev so najprej obiskali Eko tržnico pred Coroninijevem dvorcem, 
kjer so se ponujale pisane borele s sadjem, zelenjavo, ozimnico in pecivom. Šolski kuharji so pripravili 
tople jedi na žlico ter sladke štruklje, učenci predmetne stopnje pa so pekli slastne palačinke. 
Učitelji športa so pred Coronninijevem dvorcem za otroke pripravili starosti primerne kmečke igre kot 
so npr.: prenašanje krompirja v košari, skakanje v vrečah, metanje kostanja v košaro, vlečenje vrvi, 
luščenje koruze… 
Športne aktivnosti po izbiri so bile predstavljene na plakatu, ki je učence usmerjal na različna mesta. 
Sami so lahko izbrali aktivnost, ki jim je bila všeč, prebrali navodila oz. pravila igre in se prosto igrali. 
Izbrali so lahko: hojo po vrvi, pikado, frnikule, veliko kolebnico, malo kolebnico, gumitwist, kegljanje, 
zvezde metat, hodulje, špljake, pismo, ristanc, škarjice brusit, snemanje vrvice iz roke v roko, slepe 
miši, bela lilija, zemljo krast, rdeče češnje rada jem, volk in ovce, oe, gospodična koliko je ura… 
Ob 10. uri so se učenci razredne stopnje pred Coroninijevim dvorcem  združili v velik zbor in ob zvokih 
harmonike zapeli Slakovega Čebelarja. 
Nato so učenci razredne stopnje dan nadaljevali z različnimi dejavnostmi. Pogovarjali so se o skrbi za 
zdravje, zdravi prehrani in gibanju, izvedli vprašalnike o najljubšem zajtrku in najljubšem sadju, igrali 
različne igre (Lonec ustvarjalnosti, sadno-zelenjavni spomin, 4 v vrsto,…), si ogledali film Chicken a la 
carte,  izdelali različne plakate o zdravem načinu življenja, slikali, risali, tiskali, izdelovali plakate in 
pogrinjke ter čebelice, brali zgodbe in pregovore ter pripravili razstavo nastalih del. 
Učence predmetne stopnje so dan začeli z različnimi delavnicami. Igrali so se socialne igre na igrišču, 
poslušali predstavitev čebelarja, spoznali pomen divjih opraševalcev, sestavljali jedilnik z lokalnimi in 
sezonskimi živili ter se pogovarjali o gensko spremenjenih organizmih. Ustvarjali so različne likovne 
izdelke, s katerimi so okrasili šolsko jedilnico. Nato so si ogledali Eko tržnico in sodelovali pri kmečkih 
in športnih igrah ter ob zvokih harmonike zapeli Slakovega Čebelarja. 
Pripravili smo tudi knjižico receptov 
http://www.os-iroba.si/sola-ivana-roba/informacije/publikacije-2018/ 

http://www.os-iroba.si/sola-ivana-roba/informacije/publikacije-2018/
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SPODBUJANJE PRIHODOV V ŠOLO PEŠ, S KOLESOM, Z JAVNIM ALI ŠOLSKIM PREVOZOM 
V sklopu prizadevanja PEŠBUS IN BICIVLAK SMO učence spodbujali k aktivnostim zdravega 
življenjskega sloga. 
 
HRANA NI ZA TJAVENDAN 
Projekt smo izvajali kot del projekta Eko šola. 
 
ZDRAVA ŠOLA 
V šolskem letu 2018/19 je naša šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Rdeča nit projekta 
duševno zdravje, gibanje in prehrana se je nadaljevala tudi v tem šolskem letu. 
V okviru Zdrave šole smo v šolskem letu 2018/19 izvajali različne aktivnosti. 
V okviru projekta smo ob 20. obletnici Zdravih šol z učenci izdelali knjižna kazala, antistres žogice in 
igro spomin, ki smo jih predstavili na nacionalnem srečanju Zdravih šol v Zrečah. Sestavili smo tudi 
kratek film o dejavnostih naše Zdrave šole in ga skupaj z ostalimi regijskimi Zdravimi šolami predstavili 
na nacionalnem srečanju v Zrečah.  
Skrbeli smo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, si pomagali pri oblikovanju pozitivne 
samopodobe, spodbujali vrednote solidarnosti in sprejemanja drugačnosti, prepoznavali oblike nasilja, 
iskali vzroke zanj ter preprečevali nasilje. Sodelovali smo pri zbiralni akciji starega papirja in zamaškov. 
Izvedli smo medgeneracijsko srečanje s starši in se pomerili v športnih igrah. Velik pomen smo dali 
zdravi prehrani in pitju vode. 
Ob evropskem tednu mobilnosti smo ugotavljali, kako učenci prihajajo v šolo. Učenci so svoje 
ugotovitve predstavili s Prometno kačo, ustvarjali so na temo Dan brez avtomobila. 
Izpeljali smo Dan zdrave šole v sklopu dejavnosti v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Ob 
dnevu Zdrave šole so učenci so prispevali recepte tradicionalnih šempetrskih jedi, izdelali so plakate in 
likovne izdelke na temo zdrava prehrana in zdrav način življenja. Izdali smo knjižico receptov in 
pripravili razstavo v šolski avli.  
Učenci 2. razreda POŠ Vrtojba so sodelovali pri Simbiozi gibanja z medgeneracijskim srečanjem s 
starimi starši. 
Martina Furlani je skrbela za zdravo prehrano s smoothiji, ki so jih pripravljali učenci predmetne stopnje 
in jih ponujali ostalim učencem enkrat tedensko med glavnim odmorom.  
 Izvedle so se  dejavnosti povezane s športnima programoma Zlati sonček in Krpan.  
Enkrat mesečno so učenci razredne stopnje imeli zobozdravniške preglede, kjer se je spodbujala redna 
in sistematična nega zob. 
Potekalo je prostovoljstvo učencev predmetne stopnje učencem razredne stopnje. Prostovoljci so 
skrbno prihajali in nudili pomoč mlajšim.  
Z učenci se je izvajalo minuto za zdravje, med glavnimi odmori je bilo poskrbljeno za gibanje učencev. 
Učitelji smo usmerjali otroke na igrišče, kjer so imeli možnost sprostitve.  
Obeležili smo mednarodne dneve povezane z zdravjem.   
Vrtec je sodeloval v projektu Varno s soncem.  
V sklopu projekta Hrana ni za tjavendan so učenci z učiteljico Martino Furlani merili količino zavržene 
hrane.  
Imeli smo tudi kar nekaj zbiralnih akcij, zbirali smo odpaden papir, plastenke, plastične zamaške, 
elektronske naprave,… 
Izvajal se je krožek Mladi vrtnar, kjer so učenci vzpostavili in skrbeli za vrt ob centralni šoli (šolski vrt), 
zasadili so začimbnice, sadna drevesa, zelenjavo,…, na POŠ Vrtojba je potekal Vrtnarski krožek in na 
POŠ Vogrsko Eko vrtnarski krožek, kjer sta mentorici skupaj z učenci skrbeli za urejen šolski vrt. 
Skrbeli smo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši, pomagali smo 
učencem pri oblikovanju pozitivne samopodobe, ki je ključnega pomena pri razvoju samospoštovanja 
, spodbujali smo vrednote solidarnosti in sprejemanja drugačnosti, prepoznavali oblike nasilja, iskali 
vzroke zanj ter preprečevali nasilje. 
Spodbujali smo zdrav način prehranjevanja, pitje vode in uživanje hrane brez dodanega sladkorja.  



28 
 

V sklopu prizadevanja PEŠBUS IN BICIVLAK smo učence spodbujali k aktivnostim zdravega življenjskega 
sloga.  
Izvedli smo medgeneracijska srečanja s starši in starimi starši ter se pomerili v športnih igrah. 
 
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
V okviru projekta smo učencem tekom celega šolskega leta  omogočili ponudbo svežega sadja in 
zelenjave. 
 
RASTEM S KNJIGO 
Na naši šoli že več let sodelujemo v projektu Rastem s knjigo. Projekt je namenjen učencem 7. razredov. 
Učenci (7. a ‒ 8. 3. 2019, 7. b ‒ 22. 3. 2019, 7. c ‒ 22. 3. 2019) so obiskali Goriško knjižnico Franceta 
Bevka. S strani knjižnice je bil organiziran voden ogled po knjižnici. Učenci so izvedeli veliko zanimivega. 
Na koncu so dobili knjižno nagrado ‒ knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. 
 
NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Učenci 1.a in 1.b razreda in učiteljice Mirjam Volk, Matejka Harej, Katarina Tischer Gregorič, Tina 
Tomažinčič in Tina Posedel  smo sodelovali v mednarodnem projektu Naša mala knjižnica. Vključenih 
je bilo 20 učencev 1.a in 21 učencev 1.b razreda. Namen projekta je spodbujanje veselja do branja in 
vzgoja mladih bralcev. 
V okviru projekta smo sodelovali z založbo Sodobnost. V tem šolskem letu smo prebrali in poustvarjali 
šest slikanic, ki so bile predvidene v tem šolskem letu: Čudežni prstan, Skuhaj mi pravljico, Odkritje, ki 
ga ni bilo, Kura ali jajce?, Objemi me, prosim in Beli in črni muc. Ustvarjalci izbranih slikanic prihajajo iz 
različnih evropskih držav. 
Urejali smo knjižni oz. pravljični kotiček, poustvarjali po obravnavanih pravljicah, reševali naloge v 
delovnem zvezku Ustvarjalnik 1, objavljali prispevke na internetni strani projekta, pripovedovali z lutko 
Srček, … Izdelali smo lutko, ki smo si jo izmenjali z vrstniki iz OŠ Polhov Gradec (1.a) in OŠ Bičevje v 
Ljubljani (1.b). Uredili smo dnevnik branja in dogajanja v zvezi s to izmenjavo. V 1.b smo sodelovali  na 
natečaju založbe Sodobnost in za izdelek recept za najljubšo pravljico dobili knjižno nagrado. 
Za aktivno delo v projektu smo bili v obeh razredih nagrajeni z obiskom pisatelja in ilustratorja iz Latvije, 
Martinsom Zutisom, s katerim smo imeli v šolski knjižnici srečanje in delavnico nastajanja ilustracije. 
Vsi učenci so dobili priznanje za aktivno delo v projektu. 
    
Učenci od 1. do 5. razreda in učiteljice Nadja  Pahor Bizjak. Helena Hvala Prah, Andrejka Rijavec, Janja 
Prinčič, Sara Ambrožič in Rut Jarc POŠ Vogrsko smo sodelovali v mednarodnem projektu Naša mala 
knjižnica. Vključenih je bilo 48 učencev. Namen projekta je spodbujanje veselja do branja in vzgoja 
mladih bralcev. 
V okviru projekta smo sodelovali z založbo Sodobnost. V tem šolskem letu smo učenci 1. in 2. razreda 
prebrali in poustvarjali šest slikanic, ki so bile predvidene v tem šolskem letu: Čudežni prstan, Skuhaj 
mi pravljico, Odkritje, ki ga ni bilo, Kura ali jajce?, Objemi me, prosim in Beli in črni muc. Ustvarjalci 
izbranih slikanic prihajajo iz različnih evropskih držav. 
Urejali smo knjižni oz. pravljični kotiček, poustvarjali po obravnavanih pravljicah, reševali naloge v 
delovnem zvezku Ustvarjalnik 1, pripovedovali z lutko Srček, … Izdelali smo lutko, ki smo si jo izmenjali 
z vrstniki iz OŠ Toneta Pavčka iz Mirne Peči. Uredili smo dnevnik branja in dogajanja v zvezi s to 
izmenjavo.  
Učenci  od 3. do 5. razreda pa so knjige v ponujenem izboru knjig uporabili kot dolga branja čez celo 
leto.  Prebrali so : Kako je Oskar postal detektiv, Groznovilca in divja zima, Dežela lenuhov. 
Učenci 1., 2. in 5. razreda so sodelovali v kvizu , ki ga je pripravila predstavnica KUD Sodobnost. 
 
TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠEGA ŠPORTNIKA/ŠPORTNICO ŠOLE 
Najboljši športniki in športnice so bili ob koncu šolskega leta nagrajeni z izletom v Aquasplash v Lignano. 
Udeležilo se ga je 43 od 48 uvrščenih učencev in učenk ter štirje učitelji spremljevalci; Alenka Faganelj 
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– vodja, Nina Makuc, Jože Petrovčič in Anton Perat. Večina se je izleta udeležila, eni pa niso mogli, ker 
je v tem času že potekal vpis na srednje šole. 
Že v preteklih letih se je pokazalo, da je to tekmovanje velika spodbuda učencem in učenkam, da se 
radi udeležujejo športnih tekmovanj na katerih zastopajo našo šolo, zato bomo s projektom nadaljevali 
tudi v prihodnje. 
Za tekmovanje smo oblikovali interni pravilnik, kjer je zapisano kaj smo točkovali: 

 pouk športa (učni uspeh ob redovalnih konferencah, prinašanje opreme, odnos do učiteljev 
in učencev) 

 pomoč pri izpeljavi tekmovanj, prireditev, testiranja za ŠPO, … 

 udeležbo in doseženo mesto na šolskih, medobčinskih, področnih in državnih tekmovanjih, 
na katerih učenka/ec zastopa šolo 

 nastopanje ali udeležbo na šolskih, krajevnih in drugih prireditvah na katerih učenka/ec 
zastopa šolo (pohodi, teki, kulturne prireditve, …). 

 
TEDEN OTROKA 
Letošnji teden otroka se je odvijal pod naslovom   KVALITETNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA. 
Zavedamo se, kako dragocen in pomemben je. Tako za otroka, kot za celotno družino. To je tisti čas, ki 
si ga otroci lahko organizirajo po svoje, ko iščejo tisto, kar jih veseli in navdušuje. Se družijo s prijatelji 
in razvijajo svoje socialne kompetence, pridobivajo izkušnje iz sveta okoli njih med plezanjem po 
drevesih, na košarkarskih in nogometnih igriščih, pa tudi na sprehodu po gozdu ali bližnjem travniku. 
Družine spodbujamo, da se čim večkrat »prostočasijo« skupaj in da starši kdaj pa kdaj v svoj dom 
spustijo tudi dolgčas. 
V tedna otroka so bili glavni odmori igrivi in zabavni. Šolsko igrišče je bilo kot pravo mravljišče;  živahno 
in hkrati lepo urejeno. Dejavnosti  namenjene otrokom od 1. do 5. razreda so potekale na tekaški stezi,  
ostale površine igrišča pa so bile namenjene ostalim učencem. Učenci iz višjih razredov so pod 
mentorstvom učiteljev športne vzgoje vodili mlajše šolarje pri različnih dejavnostih: košarka, mali 
nogomet,  rolkanje, igre z loparji, lokostrelstvo, pikado in ples.  
Učenci prvega in drugega razreda so v tem tednu odšli na športno igrišče pri bolnišnici in se tam igrali. 
Prvošolci pa so s svojim obiskom razveselili tudi otroke na pediatriji. 
Učence od 1. do 3. razreda je obiskala ekipa Igrive košarke z znamenitim Lipkom.  
Tudi v času podaljšanega bivanja je bilo  lepo. Učenci PB so uživali v predstavitvah različnih dejavnosti, 
v katerih so se lahko tudi preizkusili: različne zvrsti plesa so predstavili Plesna skupina Dolls, Prodance 
in V.I.P. dance,  ogledali so si nastop kotalkarjev, mažoretk in gimnastičarjev,  se preizkusili v namiznem 
tenisu in uživali v poligonu Junior cluba,  obiskali so gasilce ter se »pocrtali« s kužki  Tačke pomagačke. 
 
 
PROSTOVOLJNO DELO UČENCEV 
Na šoli prostovoljno pomoč učencev spodbujamo, saj menimo, da prostovoljci pridobijo veliko 
pozitivnih izkušenj, ki so jim dobra popotnica za življenje, hkrati pa se učijo empatije ter se osebnostno 
razvijejo. Kar je še najpomembnejše, svoj prosti čas izkoristijo za pomoč nekomu drugemu. 
V šolskem letu 2018/19 smo na šoli v sodelovanju s Centrom za socialno delo Nova Gorica organizirali 
učno pomoč učencev višjih razredov za učence nižjih razredov oziroma pomoč med vrstniki in druge 
oblike prostovoljnega dela. 
Šestindvajset učencev oziroma učenk od 5. do 9. razreda ter štiri srednješolke ter ena upokojena 
učiteljica so nudili pomoč na učnem področju več kot dvajsetim učencem oziroma sošolcem. 
Prostovoljci so največkrat pomagali pri pisanju domače naloge, v dogovoru s strokovnimi delavci so 
nudili tudi drugo učno pomoč: pomoč pri razvijanju branja, pisanja, izražanja, širjenje besednega 
zaklada. 
Enajst učencev prostovoljcev pod mentorstvom učiteljice Nede Mikuž je prebiralo pravljice otrokom v 
vrtcu. 
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Po potrebi učenci prostovoljno nudijo pomoč pri drugih dejavnostih, ki potekajo na šoli (Akcija zbiranje 
papirja, čistilne akcije, vrtičkanje …) pod mentorstvom drugih strokovnih delavcev šole. 
Na zaključni prireditvi v Novi Gorici pod okriljem  Centra za socialno delo Nova Gorica so učenci, ki so 
dosledno izvajali prostovoljno pomoč, prejeli zahvalo za sodelovanje pri prostovoljnem delu.  
 
12. POPOLDANSKA UČNA POMOČ 
 
V šolskem letu 2018/19 se je popoldanska učna pomoč na šoli izvajala v obsegu dvajsetih ur tedensko, 
v času od ponedeljka do petka, od 12.30 do 16.30. Izvajalka Špela Ohojak, ki je bila na šoli zaposlena 
tudi  kot svetovalna delavka, učencem ni nudila zgolj učne podpore,  ampak tudi svetovalno podporo. 
..  
Za učence, ki so obiskovali učno pomoč, j pri reševanju učne in vzgojne problematike  sodelovala s 
šolsko svetovalno službo, razredniki, učitelji posameznih predmetov in po potrebi tudi s starši. Ob 
zaključku ocenjevalnih konferenc so razredniki dobili povratno informacijo o udeležbi njihovih učencev 
pri učni pomoči.  
Večina učencev je po pouku prihajalo pisati domače naloge. Nekateri so nekaj pred 14. uro odšli z 
avtobusom domov. Prosti čas, ki bi lahko bil prost, so ti učenci torej koristno izrabili za šolske 
obveznosti. Mnogo učencev, ki so doma v bližini šole, si je urnik pomoči prilagajalo glede na urnik 
drugih izven šolskih aktivnosti ter glede na urnik ocenjevanj. Nekateri so prišli po pouku, drugi so šli 
domov in se vrnili ob uri, ki jim je ustrezala. Nekateri učenci so učno pomoč obiskovali redno, nekateri 
občasno oz. ko so potrebovali pomoč. 
Bili so tudi učenci, ki so zaradi različnih vzrokov ostali na šoli in imeli časa da so medtem prišli na 
popoldansko učno pomoč in v tem času prostovoljno pomagali sovrstnikom pri pisanju domačih nalog 
oz. tudi pri učenju. Poleg tega je med učno pomočjo potekalo tudi organizirano prostovoljstvo.  
Število otrok se je torej od dneva do dneva nekoliko spreminjalo. Število vseh otrok, ki so obiskovali 
popoldansko učno pomoč, je razvidno v spodnji preglednici. 
 

Razred Št. učencev 

5. r. 2 

6. r. 15 

7. r. 14 

8. r. 7 

9. r. 2 

Skupaj 40 

 
Po 15. uri je učna pomoč potekala za posamezne učence oz. manjše skupine učencev. Število učencev, 
ki so bili prisotni, je navedeno v spodnji preglednici. 

Razred Št. učencev 

5. r. 2 

6. r. 3 

7. r. 2 

8. r. 0 

9. r. 0 

Skupaj 7 

   
Vsebina dela popoldanske učne pomoči : 
pisanje domačih nalog iz MAT, TJA, SLJ, (ZGO, GEO, FIZ, KEM, BIO, NAR, DKE), 
ponavljanje tekoče snovi in utrjevanje znanja v obliki pisnih vaj in ustnega spraševanja iz MAT, TJA, SLJ, 
urejanje zapiskov iz MAT, TJA, SLJ, NAR, GEO, FIZ, KEM, ZGO, 
priprave na teste iz MAT, TJA, SLJ, 
priprave na ustna spraševanja iz MAT, TJA, SLJ, ZGO, GEO, NAR, KEM, BIO, 
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priprave dodatnih vaj za domačo nalogo iz MAT, TJA, SLJ, 
priprave za plakate in predstavitve, 
reševanje raznih problemov učencev. 
 
13. DODATNA STROKOVNA POMOČ  - SLOVENŠČINA ZA UČENCE PRISELJENCE IZ DRUGIH DRŽAV 
 
Dodatno pomoč pri učenju slovenščine za učence priseljence  so v šolskem letu 2018/2019 izvajale štiri  
učiteljice (Tadeja Karl, Nina Bendnařik, Ana Kure Baša in Tatjana Harej). Delo je potekalo v štirih 
skupinah. Tečaja slovenščine se je udeležilo 25 učencev, in sicer od 1. do 8. razreda. Skupaj smo izvedle 
128 ur. 
Učenci so na tečaju spoznali slovenski jezik in kulturo. Pri urah so glasno brali, pisali, prosto govorili in 
poslušali besedila.  
Vsi učenci so bili motivirani za delo in so tekom leta lepo napredovali.  
 
14. ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT 
 
Na šoli je tudi v letošnjem šolskem letu delovala SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT. V 
skupnosti učencev šole so bili vključeni učenci od 1. do 9. razreda matične šole in obeh podružnic, v 
šolskem parlamentu pa učenci od 6. do 9. razreda. V skupnosti učencev je delovalo 62 učencev, v 
šolskem parlamentu pa 26 učencev. 
Predstavniki skupnosti učencev so se sestali dvakrat v tem šolskem letu in sicer v mesecu oktobru, ko 
so sprejeli program dela in v mesecu maju, ko so pregledali delo šolskega parlamenta ter predstavili 
svoje predloge/pohvale/pobude v zvezi z delom šole in občine.  
Tema letošnjega šolskega parlamenta so bili “ Odnosi”.  
V šolskem letu 2018/2019 smo izpeljali sedem zasedanj šolskega parlamenta. Pred zasedanji so vedno 
potekali kratki pripravljalni sestanki delovnega predsedstva z mentorico. Sedmo zasedanje šolskega 
parlamenta smo  izvedli v Coroninijevem dvorcu, kjer nas je gostil župan mag. Milan Turk.  
Tri predstavnice šolskega parlamenta so se udeležile medobčinskega parlamenta v Novi Gorici, dve 
predstavnici sta se udeležili regijskega parlamenta v Tolminu, predsednica šolskega parlamenta Nina 
Tošev pa se je udeležila tudi nacionalnega parlamenta v Ljubljani. 
V šolskem parlamentu in na razrednih urah parlamentarci niso razpravljali le o izbrani temi, ampak so 
reševali probleme, ki se tičejo šolskega vsakdana, predstavili svoja mnenja, ideje, zbirali pripombe in 
rešitve o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo 
prosti čas. Pogovarjali smo se tudi o predlogih za temo šolskega parlamenta v naslednjem letu. 
15.3. je potekalo izredno zasedanje šolskega parlamenta: pridružili smo se akciji “Podnebni štrajk”. 
Parlamentarci so v dveh šolskih urah oblikovali plakate z ekološko vsebino ter odprto pismo o okoljskih 
težavah namenjeno širši javnosti. Plakati so viseli v prostorih občine ter ob vhodih v vse tri šole (v 
Šempetru, Vrtojbi, na Vogrskem). 
Poročilo pripravila mentorica Monika Bagon. 
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15. UČNI USPEH IN DOSEŽKI UČENCEV 
 
UČNI USPEH 

Učni uspeh ob koncu pouka (24. 6. 2019) 97,0 % 
Učni uspeh ob koncu šolskega leta (31. 8. 2019) 98,7 % 

 
UČNI USPEH ob koncu pouka (24. 6. 2018) 

razred št. učencev napreduje 
ne napreduje 

ponavlja popravni izpiti 

1. razred 71 70 1  

2. razred 77 77   

3. razred 83 81 2  

4. razred 81 81   

5. razred 89 88 1  

6. razred 87 87   

7. razred 71 63 2 6 

8. razred 72 65 3 4 

9. razred 71 68  2 

skupaj 702 680 9 12 

  
UČNI USPEH ob koncu šolskega leta (31. 8. 2019) 

razred št. učencev napreduje ponavlja 

1. razred 71 70 1 

2. razred 77 77 0 

3. razred 83 81 2 

4. razred 81 81 0 

5. razred 89 88 1 

6. razred 87 87 0 

7. razred 71 69 2 

8. razred 72 69 3 

9. razred 70 70 0 

skupaj 701 692 9 

  
16. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 
V predvidenem roku smo za opravljanje NPZ prijavili 86 učencev  6. razreda  in 70 učencev 9. razreda. 
V skladu z navodili RIC-a je bilo potrebno   za izvedbo NPZ učence razdeliti v skupine in sicer:  
6. razred  SLOVENŠČINA  7 skupin 
6. razred MATEMATIKA  8 skupin 
6. razred ANGLEŠČINA  8 skupin 
 
9. razred  SLOVENŠČINA  5 skupin 
9. razred MATEMATIKA  5 skupin 
9. razred FIZIKA   5 skupin 
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ŠTEVILO UDELEŽENIH NA NPZ IN DOSEŽKI 
 
6. RAZRED 
Število učencev 6. razreda, ki se je udeležilo NPZ: 

SLJ: 82 od 87 TJA: 82 od 87 MAT: 84 od 87 

 
Povprečno število procentnih točk za učence naše šole in učence vseh šol V Sloveniji:  
za 6. razred: 

PREDMET OŠ IVANA ROBA SLOVENIJA 
SLJ 44,42% 49,43% 
TJA 39,58% 51,36% 
MAT 52,70% 57,3% 

 
 
9. RAZRED 
Število učencev 6. razreda, ki se je udeležilo NPZ-ja: 

SLJ: 70 od 70 MAT: 68 od 70 FIZ: 68 od 70 

 
Povprečno število procentnih točk za učence naše šole in učence vseh šol V Sloveniji:  
za 9. razred: 

PREDMET OŠ IVANA ROBA SLOVENIJA 
SLJ 43,97% 48.48% 
FIZ 67,93% 63,82% 
MAT  54,57% 51,05% 

 
Ravnatelj je imenoval skupine učiteljev, ki so pripravile podrobnejšo analizo dosežkov pri posameznem 
predmetu in smernice za nadaljnje delo. 
 
SLOVENŠČINA – 6. RAZRED 
Rezultati NPZ-ja pri slovenščini v 6. razredu so nižji od slovenskega povprečja. Učenci so vse naloge, 
razen 10. in 11. iz I. dela in 8. iz II. dela reševali pod slovenskim povprečjem. 
Največja odstopanja v I. delu so pri iskanju besed iste besedne družine in  pri časovni obliki glagola. 
Predvidevamo, da nimajo utrjenega znanja o glagolu in pridevniku.  
Največje odstopanje v II. delu je pri tvorjenju zaokroženega besedila. Učenci imajo težave pri 
samostojnem tvorjenju  besedil.  
Zaradi prenatrpanosti učnega načrta je premalo časa za samostojno ustvarjalno pisanje zaokroženih 
besedil in za utrjevanje učne snovi.  
Opažamo velik padec bralne kulture, predvsem branja leposlovja, razmišljanja o prebranem, 
sporočilnosti besedila ter vpliv moderne tehnologije na bralno pismenost. 
Poleg tega nekateri učenci neodgovorno pristopajo k reševanju NPZ-ja, pri delu so nedosledni in 
nenatančni pri branju navodil. 
SMERNICE ZA DELO 
Več časa bi morali posvetiti branju leposlovja, razumevanju prebranega in poustvarjanju. 
Večji poudarek naj bo na osnovnih jezikovnih prvinah in utrjevanju le-teh.  
Učitelji bi morali skupaj s starši vzbuditi v otrocih ljubezen do maternega jezika. 
 
MATEMATIKA – 6. RAZRED 
Z rezultatom nismo zadovoljni, ker smo  samo 4,6 % pod republiškem povprečjem. Če analiziramo 
dosežke naših učencev po posameznih nalogah in točkovniku, ugotovimo, da pri 39 točkah (od 50 točk), 
odstopamo od 0,01 do 0,17 povprečne točke pod republiškem povprečjem. 
Pri 11 točkah so naši učenci nad republiškim povprečjem.  
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SMERNICE ZA DELO 
Od 1. do 6. razreda bi morali večjo pozornost nameniti količinskim predstavam. Na praktičnih primerih 
bi morali osvojiti posamezne količinske enote in šele nato pretvarjati.  V tej generaciji šestošolcev je 
veliko učencev, ki imajo težave s poštevanko, posledično pa tudi z množenjem in deljenjem večmestnih 
števil. Posledično učenci niso osvojili množenja in deljenja decimalnih števil. To znanje lahko pridobimo 
z veliko vaje, med te vaje pa sodijo tudi domače naloge. V tej generaciji se je že med šolskim letom 
pokazalo, da delajo naloge zelo površno in pomanjkljivo. Rezultat pa se je odrazil tudi pri nalogah NPZ-
ja. V naslednjem šolskem letu bomo večji poudarek dali na reševanje besedilnih nalog, ki vsebujejo 
probleme povezane z življenjskimi situacijami ter računstvu z decimalnimi števili.  
 
ANGLEŠČINA – 6. RAZRED 
Kljub temu, da se učenci učijo angleščine od 2. razreda dalje, opažamo, da postajajo med učenci razlike 
v znanju angleščine vedno večje, kar je v veliki meri odvisno od motivacije, samostojnega dela in 
neformalnega pridobivanja znanja, zato so zgornji rezultati v skladu z našimi pričakovanji. Poleg tega 
se v vsaki generaciji soočamo z določenim številom učencev z učnimi težavami ter z določenim številom 
učencev, ki oddajo prazne pole, kar prispeva k slabšim rezultatom. 
Aktiv TJA je mnenja, da naloge ne preverjajo samo znanja, ki ga učenci pridobijo pri pouku. Globalizacija 
in uporaba novih tehnologij, svetovnega spleta in ostalih medijev, kot npr. tv, omogočajo, da je 
angleščina dostopna vsem in vsakomur. Preko glasbe, računalniških in video igric ter filmov učenci 
nadgrajujejo svoje znanje angleščine tudi izven formalnega izobraževanja, kar pa ne velja za vse 
učence, temveč le za določen odstotek. Menimo, da je naloga NPZ pisana na kožo takim učencem, ne 
pa tudi ostalim, ki znanje pridobivajo izključno v šoli. Število učencev, ki se z angleščino ukvarjajo tudi 
izven šole, niha iz generacije v generacijo.  
SMERNICE ZA DELO 
Uvajanje v oblikovanje pisnega sestavka v drugi polovici 5. razreda. 
Pisanje nareka za vajo tudi v 6. razredu (razvijanje pravilnega zapisa). 
Spodbujanje učencev k samostojnemu branju. 
 
 
SLOVENŠČINA – 9. RAZRED 
Pri reševanju nalog 1. dela ugotavljamo, da  učenci površno berejo izhodiščno besedilo, iz njega ne 
znajo izluščiti bistva, pri odgovorih niso natančni, težave imajo pri znanju iz književnosti (literarno 
obdobje, delo, avtor, sodobnik), ker se določenih izrazov in poimenovanj ne naučijo, ne učijo se z 
razumevanjem, ne učijo se sproti, ampak po potrebi (za ustno ocenjevanje znanja), naučeno učno snov 
si zapomnijo le za kratek čas. Učenci so imeli težave s slovničnimi in pravopisnimi pravili ter s slogovno 
ustreznostjo. 
Pri osmih nalogah  so učenci izkazali podpovprečno znanje. Pri treh nalogah pa so se izkazali 
nadpovprečno. 
Pri reševanju nalog 2. dela ugotavljamo, da si učenci  ne zapomnijo odvisnikov, podredno zloženo 
poved ne znajo pretvoriti v enostavčno, ne prepoznajo besednih vrst, zelo šibki so v pravopisu.  
 Pri osmih nalogah so učenci izkazali podpovprečno znanje. Pri štirinajstih nalogah  pa so se izkazali 
nadpovprečno. 
Učenci so uspešnejši pri reševanju nalog iz neumetnostnega besedila. Pomanjkljivosti se kažejo pri 
reševanju nalog iz umetnostnega besedila: učenci ne razumejo prebranega, ne znajo povzeti vsebine, 
ne prepoznajo pripovedovalca, ne razumejo določenih besed in besednih zvez ter jih ne znajo pojasniti. 
Opisano povezujemo z dejstvom, da učenci premalo berejo oz. sploh ne berejo (obvezna in neobvezna 
literatura). Posledično imajo velike težave pri tvorjenju samostojnih besedil (spis), ne znajo oblikovati 
in ubesediti svojega lastnega mnenja o prebranem ter imajo velik primanjkljaj pri upoštevanju 
pravopisnih in slovničnih pravil. 
SMERNICE ZA DELO 

- branje, razumevanje in vrednotenje besedil,  
- utrjevanje in ponavljanje predhodne učne snovi,  
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- učenje in utrjevanje literarnovednih pojmov in jezikoslovnih izrazov.  
 
MATEMATIKA – 9. RAZRED 
Z rezultatom smo zadovoljni, ker smo 3,66 % nad republiškem povprečjem. Če analiziramo dosežke 
naših učencev po posameznih nalogah in točkovniku, ugotovimo, da pri 19 točkah (od 50 točk), 
odstopamo od 0,01 do 0,09 povprečne točke pod republiškem povprečju. 
Pri 31  točkah, so naši učenci nad republiškim povprečjem. Odstopanje je kar do 0,20 povprečne točke. 
Rezultat NPZ-ja je med drugim tudi odraz sistematičnega dela in pripravljenosti učencev za delo pri 
urah matematike. V lanskem šolskem letu je bila večina učencev motivirana za delo, radi so prihajali k 
dodatnemu in dopolnilnemu pouku. V letošnjem šolskem letu pa se je večina učencev učila le za 
pridobivanje ustnih in pisnih ocen.  
SMERNICE ZA DELO 
Od 1. do 9. razreda bi morali večjo pozornost natančnemu branju navodil. Učence bi morali večkrat 
usmeriti na zapis izraza brez računanja. 
Tudi to šolsko leto smo dali večji poudarek na reševanje besedilnih nalog, ki vsebujejo probleme 
povezane z življenjskimi situacijami. Že več let zapored opažamo, da pada bralna pismenost učencev. 
Kljub trudu učiteljev, da bi učence motivirali, da bi pridobili najrazličnejša matematična znanja je 
njihova vztrajnost in pripravljenost za delo manjša. Večina učencev se uči samo za oceno, ne pa za 
znanje. 
 
FIZIKA – 9. RAZRED 
Dosežki učencev so  4,11 %  nad republiškim povprečjem. Standardni odklon  je nižji od slovenskega 
povprečja. 
Z rezultatom sem bila zadovoljna, še posebej zato, ker je pouk potekal zadnje šolske ure in je pozornost 
učencev popuščala. Največje odstopanje je bilo pri nalogi 19.c - 1. taksonomska stopnja, ker učenci 
niso znali napisati Ohmovega zakona. Učencem sem bolj poudarjala uporabo le tega, manj sem dala 
poudarka na definicijah. 
 
17. DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH 
 
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE IZ SLOVENŠČINE 

Razred Šolsko tekmovanje Regijsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 
priznanje 

Število 
Srebrno 
priznanje 

6. razred 7 2     
7. razred 4 1     
8. razred 3 2 1 - 1 1 
9. razred 10 3 2 1 - - 

Mentorji: učiteLjice slovenščine Tatjana Harej, Majda Rusjan in Tadeja Karl. 
 
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 8. RAZRED 

Razred Šolsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 
priznanje 

Zlato 
priznanje 

8. razred 12 2 1 - 1 
Mentorice: učiteljice angleščine Patricija Jug, Tanja Erzetič, Nina Drstvenšek. 
 
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 9. RAZRED 

Razred Šolsko tekmovanje Regijsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 
priznanje 

število 
Zlato 
priznanje 
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9. razred 13 11 8 2 - - 
Mentorice: učiteljice angleščine Patricija Jug, Urška Lukan, Nina Drstvenšek. 
 
TEKMOVANJE IZ ITALIJANŠČINE 

Razred Šolsko t.  Državno tekmovanje 

Število Število 
Bronasto 
priznanje 

Srebrno 
priznanje 

Zlato 
priznanje 

9. razred 3 3 1 2 - 
Mentorica: Kristina Stopar Jenišek. 
 
IL TOPOLINO DI BIBLIOTECA – E-BRALNO TEKMOVANJE IZ ITALIJANSKEGA JEZIKA 
Topolino di biblioteca je e-bralno tekmovanje. Učenci preverijo znanje o prebrani knjigi v italijanščini. 
Sodelovalo je 62 učencev. 
Mentorica: Kristina Stopar Jenišek. 
 
TEKMOVANJE ZA VEGOVO PRIZNANJE IZ MATEMATIKE 

Razred Šolsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 
priznanje 

Zlato 
priznanje 

1. razred 39 14    
2. razred 31 11    
3. razred 38 15    
4. razred 22 8    
5. razred 35 11 4 3 - 
6. razred 16 9 2 2 - 
7. razred 14 3 1 1 - 
8. razred 10 3 1 1 - 
9. razred 14 4 9 - 1 

Mentorji: učencem od 1. do 5. razreda razredne učiteljice, učencem od 6. do 9. razreda Klavdija Brecelj, 
Karmen Debenjak in Anton Perat. 
 
TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

Razred Šolsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 
priznanje 

Zlato 
priznanje 

4. razred 20 9    
5. razred 32 19    
6. razred 11 5    
7. razred 19 8 4 - - 
8. razred 13 4 1 - - 
9. razred 8 6 1 1 - 

Mentorji: učencem 4. in  5. razreda razredne učencem 6. in 7. razreda Klavdija Brecelj, učencem 8. in 
9. razreda Karmen Debenjak. 
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MEDNARODNO TEKMOVANJE  GENIUS LOGICUS 

Razred 
Število 

tekmovalcev 

Državna uvrstitev 

1.–20. mesto 21.–30. mesto 31.-40.mesto 41.-50. mesto 

6. razred 9 7   2 
7. razred 5 1  2 2 
8. razred 16 5 3 3 3 
9. razred 4 2 1  1 

Mentorica: Klavdija Brecelj. 
 
TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE IZ FIZIKE 

Razred Šolsko tekmovanje Regijsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 
priznanje 

Število 
Zlato 
priznanje 

8. razred 6 2 2 - - - 

9. razred 13 4 2 2 1 1 

Mentorja Alenka Uršič in Boris Kožlin. 
 
TEKMOVANJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE IZ KEMIJE 

Razred Šolsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 

priznanje 
Zlato 

priznanje 

8. razred 9  1 1 - 

9. razred 6 1 1 1 - 

Mentorica Nataša Bizimoska. 
 
TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE IZ BIOLOGIJE 

Razred Šolsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število Bronasto priznanje Število Srebrno priznanje Zlato priznanje 
8. razred 8 4 2 - - 
9. razred 7 1 1 - - 

Mentorica: Ava Blazetič. 
 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA KRESNIČKA 

Razred Šolsko tekmovanje 

Število Bronasto priznanje 
1. razred 33 11 
2. razred 32 11 
3. razred 35 12 
4. razred 24 8 
5. razred 26 15 

Mentorice: učiteljice razrednega pouka. 
 
RAČUNALNIŠKO TEMOVANJE BOBER 

Razred Šolsko tekmovanje 

Število Bronasto priznanje 
4. razred 14 1 
5. razred 9 3 
6. razred 4 2 

Mentor: Anton Perat. 
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TEKMOVANJE IZ VESELE ŠOLE 

Razred Šolsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 

priznanje 
Zlato 

priznanje 
4. razred  1 1 1 - 
5. razred  2    
6. razred  2    
7. razred  1    
8. razred  8 1 1 - 
9. razred  -    

Mentorici: Vesna Levpušček. 
 
TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 

Razred Šolsko tekmovanje Regijsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 

priznanje 
Število 

Zlato 
priznanje 

8. razred 
17 

2 1 -- - - 
9.  razred 3 3 2 - - 

Mentorica: Monika Fajdiga. 
 
TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 

Razred Šolsko tekmovanje Regijsko tekmovanje Državno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Število 
Srebrno 

priznanje 
Število 

Zlato 
priznanje 

7. razred 
17 

2 1 1 - - 
8. razred 2 1  1 - - 
9.  razred 2 1 2 - - 
Mentorica: Nives Adamič. 
 
DEBATNI TURNIRJI 
posamezno 

Razred Državno tekmovanje Mednarodno tekmovanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Srebrno 
priznanje 

Zlato 
priznanje 

Število 
Bronasto 
priznanje 

Srebrno 
priznanje 

Zlato 
priznanje 

7. razred 1 2 - - - - - - 
8. razred 3 1 - 1 3 - - 2 
9. razred 1 2 1 - 2 - - - 

 
ekipno 

Razred Državno tekmovanje Mednarodno tekmovanje 

Število ekip 3. mesto 2. mesto 1. mesto Število ekip 3. mesto 2. mesto 1. mesto 
7. razred 1 1 - - - - - - 
8. razred 3 - 1 - 2 - 1 - 
9. razred 1 2 - - - - - - 

Mentorica: Kristina Stopar Jenišek. 
TEKMOVANJE ELASTOMOBILOV 
Na tekmovanju sta nastopili 2 ekipi  sedmošolcev. 
 
ZLATA KUHALNICA 
Ekipa je osvojila srebrno priznanje. 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 
ATLETIKA – EKIPNO področno 
Ekipa učencev 6 . mesto, ekipa učenk 910 mesto. 
Mentorja: Alenka Faganelj in Jože Petrovčič. 
 
ATLETIKA – POSAMIČNO 
Sodelovalo 37 tekmovalcev. Najvišji rezultat 2-krat 3. mesto. 
Mentorja: Alenka Faganelj in Jože Petrovčič. 
 
KOŠARKA – STARJEŠI DEČKI  
Medobčinsko tekmovanje 4. mesto. 
Mentor: Jože Petrovčič 
 
KOŠARKA – MLAJŠI DEČKI (letnik 2005 in mlajši) 
Medobčinsko tekmovanje 3. mesto. 
Mentor: Jože Petrovčič 
 
NOGOMET – STAREJŠI DEČKI 
Medobčinsko tekmovanje: 2. mesto v skupini. 
Mentor: Jože Petrovčič 
 
NOGOMET – MLAJŠI DEČKI 
Medobčinsko tekmovanje 4. mesto v svoji skupini. 
Mentor: Jože Petrovčič 
 
ODBOJKA – STAREJŠE DEKLICE 
Medobčinsko tekmovanje: 4. mesto v skupini. 
Mentorica: Alenka Faganelj. 
 
MALA ODBOJKA – mlajše deklice 
Področno  tekmovanje: 3. mesto. 
Mentorica: Alenka Faganelj. 
 
MALI ROKOMET - mlajše deklice 
 
PLAVANJE 
Lian Ušaj – 2. mesto med kategoriziranimi tekmovalci 
 
NAMIZNI TENIS – POSAMIČNO 

 
število 
tekmovalcev 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 

četrfinale 8 4    
polfinale 5  2  3 
finale 5   1  

 
NAMIZNI TENIS – EKIPNO 
Na področnem tekmovanju, četrtfinalu in polfinalu je ekipa osvojila 1. mesto, na finalu pa 3. mesto. 
  



40 
 

18. TUDI TO JE ZAZNAMOVALO LETOŠNJE ŠOLSKO LETO 
 
Torek, 11. september   Škrabčevo leto 
Celotna šola se je udeležila otvoritve razstave ob 100. obletnice smrti največjega slovenskega 
jezikoslovca p. Stanislava Škrabca. Razstava je nastala v okviru Škrabčevega leta.  Med organizatorji je 
bila tudi naša šola. 
Uvod v program so pripravili člani Goriškega pihalnega orkestra s fanfarami, pod vodstvom Simona 
Pintarja in tolkalisti, pod vodstvom Urbana Nemca. 
Zbrane so pozdravili: 

- Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica, 
- Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica,  
- p. Niko Žvokelj, v.d. gvardijana Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici. 

Program so sooblikovali mladi pevci primorskega in zamejskega prostora, združeni na Taboru mladih 
pevcev Primorske. Prepevali so pod taktirko Petre Grassi in Barbare Kovačič, ob spremljavi Nike 
Kovačič. 
Razstavo so predstavili:  

- Vasilija Rupnik: Pater Stanislav Škrabec tako in drugače,  
- Tadeja Karl: Moje prvo berilo: (dom – družina, okolje in prijatelji; domovina),  
- mag. Stane Okoliš: Šola v času Avstro-Ogrske. 

Razstava obsega: 
- prestavitev dela in življenja jezikoslovca p. Stanislava Škrabca, 
- predstavitev literarnega natečaja in zmagovalnih prispevkov Moje prvo berilo, 
- prestavitev učilnice iz časa Avstro-Ogrske. 

 
Nedelja, 16. september  
Mladi igralci OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici pod mentorstvom Radoša Bolčine, so pred 
Coroninijevim dvorcem uprizorili gledališko predstavo Cesarjeva nova oblačila. 
Na predstavi smo zbirali tudi sredstva za šolski sklad, ki se bodo namenila za otroke iz socialno 
ogroženih družin in za prispevek za šolo v naravi.  Zbrali smo 118,65€ in 3 lipe. 
 
Sobota, 22. september   
V Schwanenstadtu v Avstriji je potekala podelitev nagrad sodelujočim v mednarodnem natečaju za 
najlepšo otroško slikanico. Oddanih je bilo 180 del, ki jih je poslalo več kot 770 otrok, mladostnikov in 
odraslih na temo "Kdor ima prijatelja, ima zaklad". Večina prispevkov je prišla iz Slovenije, sledili sta 
Italija in Avstrija.  
V kategoriji osnovnih šol so otroci (letošnji učenci iz 2.a)  iz OŠ Šempeter prejeli prvo nagrado, otroci 
(letošnji učenci iz 2. razreda) iz POŠ Vrtojba pa posebno nagrado žirije. 
S prijavljenimi učenci teh razredov so se po nagrado opravile njihove lanskoletne razredničarke. Zaradi 
oddaljenosti so prenočili in si ogledali Weyregg/Attersee s čudovitim jezerom ter rudnik soli in vodno 
palačo v mestu Salzburg. 
 
Torek, 25. september in sreda, 26. september       Nagradni izlet v Budimpešto 
V lanskem šolskem letu smo izpeljali delavnice obdelave kamna in lesa.  
Avtorji desetih najboljših izdelkov so si za nagrado prislužilo  možnost ogleda  tekmovanja Euroskills 
2018 v Budimpešti.  Dogodka so se z učiteljico Alenko Uršič udeležili naslednji učenci: Golob Vasja, 
Mavrič Mineja, Baša Štefan, Žgur Žiga, Kobylinska Agnieszka Marta, Furlan Špela, Simčič Matic, Pičulin 
Rok. 
Učenci so imeli izjemno priložnost na enem mestu videti več kot 500 mladih talentiranih strokovnjakov 
iz vse Evrope, ki so  tekmovali v 28 različnih panogah. Tudi sami so  preizkusili svoje spretnosti na več 
zanimivih delavnicah. Dogajanje je spremljala  ekipa RTV Slovenije, ki je posnela dogajanje na prizorišču 
in intervjuvala naše učence. 
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Četrtek, 18. oktober   Prireditev ob 50-letnici izvedbe pesmi Vstajenje Primorske in 100-
letnici konca 1. svetovne vojne 
Letošnjo jesen mineva 50 let od prve izvedbe pesmi Vstajenje Primorske oziroma Vstala Primorska, kot 
ji navadno rečemo. Pesem je leta 1944 napisal Lev Svetek – Zorin, priredil in uglasbil pa jo je Rado 
Simoniti leta 1968. Pesem je tako že 50 let usidrana v naših srcih. Na  šoli smo sodelovali pri prireditvi 
z naslovom  Pesem je del moje biti, Vstala Primorska, prepevamo jo že petdeset let. 
Na prireditvi so bili prisotni tudi trije izmed štirih še živečih članov Goriškega okteta, ki so l. 1968 prvič 
izvedli Vstalo Primorsko: Zvonko Koron, Danilo Skomina in Albin Kogoj. Uvodoma so zbrane goste 
nagovorili ravnatelj OŠ Ivana Roba Primož Hvala Kamenšček, župan občine Šempeter – Vrtojba Milan 
Turk ter slavnostni govornik prireditve, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Nato smo bili 
poslušalci prepuščeni glasbi. Nastopili so Slovenski oktet Ljubljana, Trobilna zasedba Slovenske policije, 
MePZ Jože Srebrnič Deskle, MPZ Mirko Filej Gorica in MPZ Štmaver, Glasovi Goriške, Dekliški pevski 
zbor Pueri Cantores iz Tolmina, mezzosopranistka Lara Budal – Rebula, Tabor mladih pevcev Primorske 
in Združeni moški zbori. Sklepni del prireditve pa je bila seveda pesem Vstala Primorska, ki smo jo zapeli 
vsi prisotni. 
Na prireditvi so nastopili tudi člani Društva 1313 iz Bovca, oblečeni v vojake prve svetovne vojne. 
Letošnjo jesen namreč mineva tudi 100 let od konca prve svetovne vojne. Ta se je zaključila 11. 
novembra 1918, ko je Nemčija kot zadnja država izmed centralnih sil podpisala kapitulacijo. V ta namen 
smo na OŠ Šempeter pri Gorici postavili razstavo v treh avlah: v pritličju so bile razstavljene fotografije 
prve svetovne vojne, tudi takšne, ki javno še niso bile pokazane (na primer pust v času vojne – otroci 
oblečeni v vojaške uniforme; ženske v uniformah). Fotografije žensk in otrok je prispeval Srečko Rože 
iz vojaškega muzeja Tabor – Lokev, fotografije Šempetra in okolice med vojno pa Društvo Soška fronta 
Nova Gorica ter družina Podbersič.  
V avli v prvem nadstropju so bili razstavljeni eksponati s soške fronte: Društvo Soška fronta Nova Gorica 
je razstavilo opremo italijanskega in avstro-ogrskega vojaka ter druge predmete, ki so jih vojaki imeli 
pri sebi, in časopise iz tistega časa. Iz vojaškega muzeja Tabor - Lokev pa so prispevali čudovite izdelke, 
ki so jih vojaki izdelali iz materialov, ki so jih našli v svoji okolici.  
V avli v drugem nadstropju smo z zemljevidi prikazali primorsko zgodovino od konca prve svetovne 
vojne, ko je Primorska pripadla Italiji, do druge svetovne vojne, ko je bila nazaj združena s preostalo 
Slovenijo, pa preko osamosvojitvene vojne do današnjih dni, ko živimo Primorci in Italijani en ob 
drugem. Na ta način smo povezali oba dogodka – pesem Vstajenje Primorske in prvo svetovno vojno. 
Na šoli smo na dan prireditve organizirali različne delavnice in predavanja za učence od 7. do 9. razreda 
na temo prve svetovne vojne in državljanske vzgoje. Prvi svetovni vojni smo namenili tudi športne 
dneve letošnje jeseni, saj smo z vsemi razredi obiskali kakšen kraj, kjer so ohranjeni spomini na soško 
fronto. 
Prireditev in razstava nam služita kot opomin na nesmiselne vojne in trpljenje, ki ga povzročajo, pa tudi 
na povezovanje in medsebojno pomoč ljudi, ki se v stiski in trpljenju toliko bolj povežejo. Naj nam bo 
v opomin, da lahko živimo v slogi in miru brez vojn. 
 
Sreda, 24. oktober  Prižig svečk na šempetrskem trgu 
S prižigom svečk so se na ta dan  na izbranih lokacijah prve svetovne vojne in drugih točkah ob nekdanji 
soški fronti začeli spominski dan na dogodke pred natanko sto leti, ko so avstro-ogrske sile ob pomoči 
nemških po poltretjem letu bojev sprožile odločilno ofenzivo, ki je prinesla uspešen preboj, poraz 
italijanskih sil in s tem konec soške fronte. 
V  vabilu k sodelovanju so v Fundaciji poti miru iz Kobarida zapisali: 
S preprosto, tiho in spoštljivo gesto se bomo povezani poklonili spominu na vse žrtve prve svetovne 
vojne. Ko bomo ob istem času na različnih krajih prižgali sveče, se bomo zahvalili za mir, v katerem 
živimo, in se ponovno zavezali svojemu poslanstvu, ki je s spoštovanjem predstavljati zgodovino, 
sodelovati in krepiti vrednoto miru."  
Z zavestjo, da se moramo za mir trudi vsi, so tudi naši učenci na šempetrskem trgu prižgali vsak svojo 
svečko. 
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November    Prva številka časopisa Ščipalec 
Naša šola nosi ime po pesniku Ivanu Robu. Pesniti in pisateljevati je začel že v gimnaziji in v šolskem 
letu 1926/1927  izdal eno številko humoristično-satiričnega lista Ščipalec.  Odločili smo se, da bomo 
tudi na naši šoli izdali šolski časopis z izdelki naših učencev in ga poimenovali Ščipalec. 
V počastitev spomina na stoto obletnico smrti slovenskega jezikoslovca Stanislava Škrabca, smo na 
Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici v sodelovanju z Zavodom za šolstvo objavili literarni 
natečaj z naslovom Moje prvo berilo: (dom–družina, okolje in prijatelji; domovina). 
Nagrajenci literarnega natečaja so dokazali svojo ustvarjalno in svobodno naravo pisanja. Izrazili so 
odgovornost, ljubezen in željo po spoznavanju, raziskovanju in učenju slovenskega jezika. Ponosni in 
veseli smo, da so z lastnimi besedami osvetlili in izpolnili delo Stanislava Škrabca ter s tem obudili zavest 
o svoji narodni identiteti. 
Prvo številko šolskega glasila »Ščipalček« in »Ščipalec« smo namenili nagrajenim izdelkom literarnega 
natečaja. 
 
Petek, 16. november    Tradicionalni slovenski zajtrk 
Na dan Slovenske hrane smo na naši šoli obeležili dan Zdrave šole. Kot že vrsto let smo izvedli 
tradicionalni slovenski zajtrk. Najprej so vsi učenci in otroci v vrtcu zajtrkovali med, maslo, polnozrnat 
kruh, mleko in jabolko. Potem pa so sledile različne dejavnosti na šoli in pred Coroninijevim dvorcem, 
kjer smo pripravili Jesenski JestiVAL, šolsko Eko tržnico ter  kmečke in stare športne igre. 
Učenci in otroci iz vrtcev so po skupinah obiskali Eko tržnico pred Coroninijevem dvorcem, kjer so se 
ponujale pisane borele s sadjem, zelenjavo, ozimnico in pecivom. Šolski kuharji so pripravili tople jedi 
na žlico ter sladke štruklje, učenci predmetne stopnje pa so pekli slastne palačinke in kostanj. 
Sadje, zelenjavo, ozimnico ter pecivo so prispevali učenci in starši.  Sredstva zbrana s prodajo teh 
izdelkov smo namenili v šolski sklad, ki smo ga tako obogatili za 1 212,68€. Učitelji športa so pred 
Coronninijevem dvorcem za otroke pripravili starosti primerne kmečke igre kot so npr.: prenašanje 
krompirja v košari, skakanje v vrečah, metanje kostanja v košaro, vlečenje vrvi, luščenje koruze… 
Športne aktivnosti po izbiri so bile predstavljene na plakatu, ki je učence usmerjal na različna mesta. 
Sami so lahko izbrali aktivnost, ki jim je bila všeč, prebrali navodila oz. pravila igre in se prosto igrali. 
Izbrali so lahko: hojo po vrvi, pikado, frnikule, veliko kolebnico, malo kolebnico, gumitwist, kegljanje, 
zvezde metat, hodulje, špljake, pismo, ristanc, škarjice brusit, snemanje vrvice iz roke v roko, slepe 
miši, bela lilija, zemljo krast, rdeče češnje rada jem, volk in ovce, oe, gospodična koliko je ura… 
Ob 10. uri so se učenci razredne stopnje pred Coroninijevim dvorcem  združili v velik zbor in ob zvokih 
harmonike zapeli Slakovega Čebelarja. Učenci predmetne stopnje pa so Čebelarja zapeli v avli šole. 
V šoli smo za učence pripravili različne dejavnosti.  Učenci razredne stopnje so se pogovarjali o skrbi za 
zdravje, zdravi prehrani in gibanju, izvedli vprašalnike o najljubšem zajtrku in najljubšem sadju, igrali 
različne igre (Lonec ustvarjalnosti, sadno-zelenjavni spomin, 4 v vrsto,…), si ogledali film Chicken a la 
carte,  izdelali različne plakate o zdravem načinu življenja, slikali, risali, tiskali, izdelovali plakate in 
pogrinjke ter čebelice, brali zgodbe in pregovore ter pripravili razstavo nastalih del. 
Učence predmetne stopnje so dan začeli s socialnimi  igrami na igrišču, poslušali predstavitev čebelarja, 
spoznali pomen divjih opraševalcev, sestavljali jedilnik z lokalnimi in sezonskimi živili ter se pogovarjali 
o gensko spremenjenih organizmih. Ustvarjali so različne likovne izdelke, s katerimi so okrasili šolsko 
jedilnico.  
V okviru šolskega projekta Jesenski JESTIval je nastala tudi  kuharska knjižico z recepti, ki so jih 
prispevali učenci.  
 
Petek, 14. december   Zaključek natečaja Kofolov mlin 
Učenci 5. in 6. razreda, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet tehnika so sodelovali v natečaju izdelaj 
mlinček na vodo – Kofolov mlin. 
S pomočjo dijakov in mentorja ŠC - ja, ki so nam bili v pomoč (namreč ŠC Nova Gorica sodeluje kot 
projektni partner v projektu z imenom CONA v okviru programa sodelovanja Interreg V–A Italija-
Slovenija 2014-2020), so dokončali leseno konstrukcijo makete in jo po lastnih željah okrasili. 
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Učenci so za krasitev in urejanje okolice mlina uporabljali naravne materiale (pesek, kamen, les, mah…). 
Ob praktičnem delu so  spoznali mline v preteklosti, njihovo vlogo in pomen nekoč in danes. 
Pri natečaju so sodelovale še učenci osnovnih šol Solkan, Milojka Štrukelj Nova Gorica in Fran Erjavec 
Nova Gorica. 
Kot zaključek njihovega dela je ŠC v prostorih MIC-a pripravil razstavo izdelanih mlinov. 
 
Četrtek, 20. december   Ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
V letošnjem letu smo v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti za učence  od 6. do 9. razreda v 
goste povabili predstavnike Zveze policijskih veteranskih društev Sever (krajše ime: Zveza društev 
Sever), ki so učencem predstavili, kako je potekala osamosvojitev Slovenije. 
Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik, ki ga praznujemo 26. decembra.  
Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti  26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 
23. decembra 1990), na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje  »Ali naj 
Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«  
odgovorilo pritrdilno), s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije. 
Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o 
praznikih in dela prostih dnevih dopolnili z in enotnosti, saj naj bi ta dan Slovenci pokazali največjo 
mero enotnosti v svoji zgodovini. 
 
Petek, 21. december    Zaplešimo v 2019 
Letos smo na šoli kar zaplesali v počitnice in v novo leto. Učenci in učenke, ki plešejo v različnih klubih, 
so se prestavili vrstnikom in navdušili gledalce. Med njimi so bili tudi naši nekdanji učenci in prav vsi 
smo se jih razveselili. 
 
Petek, 21. december   Ogled predstave La Fontanove basni  
Učenci od 1. do 5. razreda so si zadnji šolski dan v tem koledarskem letu  v Mladinskem centru v Vrtojbi 
ogledali baletno predstave  za otroke vseh starosti, ki se vsebinsko naslanjala  na basni Jeana de La 
Fontaina. Izbrane so bile tri basni, in sicer Miška in lev, Nečimrna vrana in Zajec in želva. Učenci so 
lahko primerjali, kako skozi gib, balet izraziti in povedati isto vsebino. Učenci so v predstavi uživali in jo 
z zanimanjem spremljali 
 
Nedelja, 20. januar  Ogled predstave Kekec 
Šola je pevce in pevke vseh pevskih zborov šole in vrtca  (OPZ Šempeter pri Gorici, MPZ Šempeter pri 
Gorici, OPZ Vrtojba, OPZ Vogrsko in OPZ vrtca Šempeter pri Gorici)  za vztrajno delo in petje nagradila 
z ogledom baletne predstave v Cankarjevem domu v Ljubljani.  
Ogledali so si baletno predstavo Kekec  v izvedbi SNG Maribor in priznane skupine Katalena. Ravno 
letos obeležujemo 100 let, odkar je  prvič izšla povest  Josipa Vandota Kekec na hudi poti. Hkrati pa je 
ta projekt koreografa Edvarda Cluga in skupine Katalena posvečen  stoletnici slovenskega baleta. 
Upodobljeni liki v predstavi so vsem dobro poznani, prav tako glasba, ki vodi  skozi celotno zgodbo. Vsi 
so bili nad izvedbo zelo navdušeni, prav tako nad zanimivo in dovršeno scenografijo ter nad prekrasnimi 
kostumi.  
 
Četrtek, 7. februar  Slovenski kulturni praznik 
Učenci razredne stopnje so slovenski kulturni praznik obeležili s kratko in prisrčno kulturno prireditvijo. 
Program sta povezovala učenca 5. razreda, nastopali so otroci iz vrtca z glasbeno plesno igrico Mojca 
Pokrajculja, s svojimi prispevki o Povodnem možu so sodelovali učenci 2.a in 2.b razreda, tretješolci so 
zaplesali ljudski ples, predstavniki vseh razredov  pa so se pomerili v igri Milijonar na temo o kulturi. 
Učenci so pokazali, da jim znanje o kulturi in Prešernu ni tuje. 
 
Sobota, 2. marec  Pustna povorka v Šempetru 
Že četrto leto zapored se je naša šola udeležila pustne povorke v Šempetru. Tokrat smo predstavili 
Šempetrsko golazen, ki je bila povabljena na poroko. Namreč, vzela sta se Peter in Pavla.  
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Peter in Pavla sta se  že dolgo od  tega zmenila, da bosta za Šempetrce nekaj dobrega naredila. Sta 
študirala in študirala in vso zgodovino dobro preštudirala. In kaj sta ugotovila?  
Da se je pri nas murva gojila. Ma, zakaj pa, boste rekli? Kaj ne veste? 
Na murvici se zlata nitka je redila. Je rasla in rasla in ko je bila zadosti velika, je šla v Gorico - v staro 
Gorico in gospoda je te kokončke dobila in se s svilo krasila.   
In sta sklenila, da od zdaj naprej pa ne bo več tako. V Šempetru bodo murvice od zdej naprej gojili in 
kokončke v svojo last dobili.  
Šempetrci bodo v svilo se ovili in v blagostanju se veselili. V Šempetru se bosta med in mleko cedila.  
Ma kaj pa bosta s to golaznijo naredila?  
Ja nič, sta rekla, lepo jo bomo redili in se z njo veselili in še drugim jo bomo delili. Tudi vam, če boste 
hoteli.  
Naj svilarstvo živi, naj Šempeter zacveti!! 
 
Torek, 5. marec  Pustni torek 
Vesela druščina, ki jo je predstavljala naša pustna skupina,  je hodila od hiše do hiše, do doma starejših, 
bolnišnice, pa celo pri županu so se ustavili. 
Ja, ni kaj, Peter in Pavla sta z obuditvijo legende Šempetrce spomnila, kakšno veselje prinaša današnja 
mladina. 
Seveda so jo na njenem pohodu po šempetrskih ulicah spremljali vsi učenci od 1. do 5. razreda, ki so 
še dodatno poskrbeli, da je bil dan vesel igriv in norčav. 
Ampak, to še ni bilo dovolj.  
Druščina je sklenila, da bo še do Tolmina zavila … Tam so dokazali, da so Šempetrci ta pravi. Pod 
budnimi očesi stroge komisije so se izkazali s svojo pristnostjo, razigranostjo, odlično koreografijo in 
tako pometli s celotno konkurenco ter zasluženo osvojili 1. mesto na 2. grofovi povorki v Tolminu ter 
si s tem zaslužili prost vstop v Tolminska korita. 
 
Marec      4. dnevi astronomije 
Šola je bila gostiteljica 4. dneva astronomije, ki so prinesli več različnih dogodkov  za naše učence in 
širšo javnost. 
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA Slovenije) in Osnovna šola Ivana Roba 
sta s tem  obeležila petdesetletnico prvega pristanka človeka na Luni in stoletnico ustanovitve 
Mednarodne astronomske zveze. Slovenija se tako pridružuje državam, kjer bo potekalo več kot 
sedemsto (700) astronomskih aktivnosti, s katerimi želijo poudariti pomen astronomije za 
izobraževanje, razvoj in povezovanje med narodi. Društvo matematikov, fizikov in astronomov pa 
praznuje tudi 70 let svojega delovanja. 
 
Dogajanje se je začelo v ponedeljek, 11. marca 2019,  z otvoritvijo razstave   »100 let pod skupnim 
nebom!«, katere častni pokrovitelj je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se je dogodka 
tudi udeležil. 
Predsednik Pahor se je v nagovoru zahvalil vsem soustvarjalcem razstave, ki so otrokom tudi tako 
omogočili, da razvijajo svojo radovednost. Učencem in učenkam je namenil naslednje misli: “Vsi imate 
talente, skrite ali že odkrite. Sledite svojemu srcu, raziskujte sanje, bodite pogumni, predvsem pa 
vztrajni in razmišljajte izven okvirjev.”  
Dejal je, da je njegova najljubša fotografija prav fotografija modrega planeta, torej posnetek naše 
Zemlje iz vesolja, in da je naša skupna odgovornost, da jo ohranimo za prihodnje generacije. “Mi smo 
prva generacija, ki se v celoti zaveda, da je verjetno hkrati tudi zadnja, ki lahko pomembno odloči usodo 
našega planeta,” je dejal predsednik Pahor. Mlade je pozval, naj v petek, pravzaprav vsak dan, a ta 
petek bo po vsem svetu namenjen prav takim premislekom, tudi samo pomislijo, kaj lahko storijo, da 
bi skupaj pomagali planetu. “Zemlja preživlja težave, za katere smo krivi mi in jih lahko mi tudi rešimo”, 
je dejal. 
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Udeležence slovesnosti so pozdravili Primož Hvala Kamenščak, ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici, dr. Miha Jeršek, vodja Kustodiata za geologijo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 
in Andrej Guštin iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA Slovenije).  
 
V kulturnem programu so glasbene točke prispevali Eva Faganelj, flavta, Jakob Maj Šajina, tolkala in 
Elizabeta Šajina, kontrabas, recitirali so Marina Dubravica, Anisa Filipič in Zarja Pregelj, skozi celotno 
prireditev sta nas vodila Matevž Podbersič in Lara Kropej. 
Po kulturnem programu si je predsednik Borut Pahor v družbi učencev ogledal razstavo od Črnih lukenj 
do meteoritov, ki jo je  v avli naše šole s pomočjo sodelavcev  postavil Prirodoslovni muzej Slovenije in 
Društvo MOST Ajdovščina, Univerza za tretje življenjsko obdobje. 
Starši in učenci so prisluhnili kratkemu predavanju Andreje Gombac, nato pa so učenci in starši obiskali 
Veselo šolo eksperimentov, ki so jih ob pomoči učiteljev pripravili učenci. 
Učenci od 1. do 5. razreda so eksperimente izvajali v okviru svojih oddelkov- Učenci od 6. do 9. razreda 
pa so zaokrožili med različnimi predstavitvami, ki so jih pripravili učenci pod mentorstvom Ave Blazetič 
Nataše Bizimoske, Klavdije Brecelj, Antona Perata, Karmen Debenjak,  Alenke Uršič, Martine Furlani, 
Vesne Levpušček, in Borisa Kožlina. 
Žal nam je zagodlo vreme in s teleskopi nismo mogli opazovati neba. 
 
V naslednjih dneh so se naši učenci udeležili različnih predavanj in delavnic. 
V torek, 12. marca 2019, so študentje Pedagoške fakultete Ljubljana pod mentorstvom Andreja Guština 
za učence 1. triade izpeljali delavnice Z igro do spoznanj o vesolju. 
 
V sredo, 13. marca 2019 je učencem 2. triade Miha Jeršek pripravil  predavanje z naslovom Meteoriti 
– grožnje z vesolja, Maja Plaskan pa je za učence 4. in 5. razreda pripravila še delavnico z naslovom 
Buuum!! Kakšne kraterje naredijo meteoriti ob padcu. 
 
V ponedeljek, 18. marca 2019 je Dunja Fabjan za učence 3. triade pripravila predavanje z naslovom 
Skrivnosti vesolja. 
 
Kaj vse o vesolju učenci že vedo smo s pomočjo Katje Bicman in njene ekipe ugotavljali na 
astronomskem kvizu, ki so ga organizirali za učence od 6. do 9. razreda. Učence posameznega razreda 
so razdelili v skupine po 4 - 6 učencev in jim postavljali različna vprašanja s področja vesolja in 
astronomije.  Ob koncu so povedali, da so jih nekateri učenci s svojim znanjem presenetili. 
 
Od četrtka, 14. 3. do nedelje, 17. 3. je bila na šoli postavljen Planetarij. V četrtek in petek so ga obiskali 
vsi učenci šole in starejše skupine vrtčevskih otrok, v soboto in nedeljo pa so imeli možnost obiska 
krajani in drugi obiskovalci. 
Vsi učenci šole, od zvedavih prvošolcev do najstniških devetošolcev, so v popolnosti doživljali in 
spoznavali skrivnosti vesolja.  
 
Prav posebno doživetje pa je čakalo učence 1. a. 
ker so se dejavnosti zavlekle tudi pozno v večer, so se v 1. a razredu odločili, da v šoli kar prespijo. Že 
zjutraj so učenci prišli v šolo s potovalkami in medvedki in  komaj čakali na to dogodivščino. 
 
Torek, 12. marec   Izzivalec ulice  2 
Dokumentarno program Izzivalec ulice 2 se izvaja v okviru programa Neodvisen.si, ki ozavešča o 
različnih pasteh zasvojenosti. Program je nastal v sodelovanju z različnimi strokovnjaki in institucijami 
in tokrat v ospredje postavlja novodobne oblike zasvojenosti, ki so pogosto dobro zamaskirane. Velik 
je bil poudarek pasti sodobnih tehnologij, ki omogočajo hitro širjenje informacij, pri katerem je težko 
ločiti resnične podatke od izmišljenih, kar postaja vse močnejše orožje za manipulacijo. Tako se različne 
zasvojenosti z lahkoto vtihotapijo v naš vsakdan. 
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V dopoldanskem času so  predavanju prisluhnili učenci od 6. do 9. razreda, popoldan pa je bilo še 
predavanje za starše. 
 
Petek, 15. marec  Podnebni štrajk 
Na naši šoli smo se pridružili akciji Podnebni štrajk. Na izrednem zasedanju so se sestali vsi predstavniki 
parlamenta, ki so se jim pridružili še zainteresirani posamezniki. V začetku so se seznanili z namenom 
akcije in si ogledali nekaj videoposnetkov povezanih s perečimi okolijskimi težavami. Spoznali so 
pobudnico akcije, 15- letno Švedinjo Greto Thunberg. 
Nato so izdelovali plakate, ki so jih najprej razobesili na šoli, v juniju pa so jih postavili v avli občinske 
stavbe. Napisali so odprto pismo in ga še isti dan odnesli županu in poslali medijem. Našo akcijo in 
pobudo za okolijsko ozaveščanje smo na regijskem zasedanju parlamenta v torek, 19.3., predstavili tudi 
mladim iz občin Tolmin, Idrija, Ajdovščina in Nova Gorica. 
 
Sobota, 23. marec  Plakat miru 
Skupaj z Lions klubom Vogrsko in Zvezo Lions klubov Slovenije smo na šoli pripravili zaključno prireditev 
mednarodnega likovnega natečaja Plakat miru z naslovom »Bodimo prijazni«.  
V kulturnem programu so nastopile plesalke in plesalci Plesne skupine Dolls in V.I.P. dance.  Predstavili 
so likovna dela letošnjih finalistov ter podelili priznanja in nagrade. Sledil je voden ogled Goriške, kjer 
so si udeleženci prireditve ob sproščenem druženju ogledali Coroninijev dvorec v Šempetru, Škrabčevo 
knjižnico in Grobnico Burbonov v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici, Trg Evrope na meji med 
Novo Gorico in Gorico, Kulturni dom Lojzeta Bratuža v Gorici, osrednji trg Travnik in se preko Rastella 
povzpeli na Goriški grad. 
 
Sreda, 27. marec Nagradni izlet likovno – literarnega natečaja 
Nagrajenci literarnega natečaja Moje prvo berilo in nagrajenci literarno-likovnega natečaja so obiskali 
Dolenjsko. Ogledali so si Muzej Ribnica, Grad Ribnica, Škrabčevo domačijo in nazadnje še Trubarjevo 
domačijo. 
 
Četrtek, 28. marec  Srečanje z županom Milanom Turkom 
Šolski parlament se je tokrat sestal v sejni sobi Coroninijevega dvorca. Tam je predstavnike šolskega 
parlamenta sprejel župan, mag. Milan Turk. Parlamentarci so županu predstavili dosedanje delo  
šolskega parlamenta.  ter predstavili pohvale in predloge učencev, ki so bili vezani predvsem na delo 
občine, pa tudi na delo šole. G. župan je mirno odgovarjal na pobude mladih parlamentarcev, razložil,  
kaj je v njegovi moči ter podprl okoljevarstvena prizadevanja mladih. Srečanje se je zaključilo v 
sproščenem vzdušju, ob soku in prigrizku. 
 
Četrtek, 28. marec   Moja družina je moje zavetje 
Dobrodelno  prireditev, s katero smo se dotaknili src naših predragih mamic, očetov, babic, dedkov ter 
vseh prisotnih, so pripravili učenci 1. a in 1. b razreda OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici z učiteljicami.  
V programu so sodelovali učenci 3. b razreda OŠ Ivana Roba, OPZ Šempeter, Vrtojba in Vogrsko, MPZ 
Šempeter, Šolski pihalni orkester Vogrsko, harmonikaši Andreja Plesničarja, solistka Martina Štrukelj 
in flavtistka Pia Ptičak. 
Program sta povezovala  Matevž Podbersič in Tajda Filipič. 
 
Po prireditvi so obiskovalci v zameno za darovane prispevke prejeli sadike, semena, zelenjavo… in se 
posladkali  s palačinkami. 
S pomočjo donatorjev sadik, semen, zelenjave... je Šolski sklad bogatejši za 1.137,41€. 
Pri tem so nam pomagali:  
Cvetličarna Kofol, Cvetličarna Nataša, Drevesnica Štivan d.o.o, Eko vrtnarski krožek POŠ Vogrsko, Jure 
Fabricio s.p,  Komunala Nova Gorica, Majdin gaj, Mil – flor d.o.o.,  
Oriz d.o.o, Prton majster – Erik Mrak s.p, Spar Šempeter, Vrtnarija Kodrič, Vrtnarstvo Čebron, 
Vrtnarstvo Lancner, Vrtnarstvo Renče in nekateri starši. 
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Sreda, 17. april  Revija pevskih zborov Goriške 
V veliki dvorani Kulturnega doma v Novi Gorici je v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, Območne izpostave Nova Gorica od ponedeljka do srede potekala revija otroških 
in mladinskih pevskih zborov Goriške.  V sredo so na reviji nastopili vsi trije otroški pevski zbori:  
Otroški pevski zbor OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, zborovodkinja Matejka Harej, na klavir je zbor 
spremljal Blaž Pahor, na prečno flavto je igrala Pia Ptičak. Predstavili so se s pesmimi Muca na klavir 
igra, So prtički se ženili in Naša putka.  
Otroški pevski zbor POŠ Vrtojba, zborovodkinja Tatjana Marvin, na klavirju jih je spremljala Monika 
Bagon. Predstavili so se s pesmimi Kdo živi v tej hišici, Tri čebele in Dremala, pa nič ni delala.  
Otroški pevski zbor POŠ Vogrsko, zborovodkinja Helena Hvala Prah, spremljali so jih Člani godbeniške 
šole in Pihalnega orkestra Vogrsko. Zapeli so En, ten tenera, Moji beli zobki in Moja bela cesta.  
Zaradi bolezni zborovodje Janija Klančiča se občinstvu ni predstavil mladinski pevski zbor. 
 
Torek, 23. april  Vseslovensko petje s srci 
Tudi na naši šoli smo obeležili vseslovenski dogodek VSESLOVENSKO PETJE S SRCI.  Vreme nam je sicer 
zagodlo, tako da soo se ob 10.00 namesto na šempetrskem trgu zbrali v veliki telovadnici -  otroci iz 
vrtca Šempeter,  učenci od 1. r do 5. r, varovanci VDC Nova Gorica, Partizanski pevski zbor Šempeter, 
starejši občani in skupina Flaškon-ljudski godci. Vsi skupaj so zapeli ljudske pesmi in se ob tem radostno 
imeli. 
 
 
Petek, 10. maj  S pesmijo v pomlad 
V Mladinskem centru Vrtojba je potekala revija pevskih zborov Občine Šempeter – Vrtojba. Nastopalo 
je sedem zborov: vrtčevski pevski zbor Šempeter – Vrtojba, otroški pevski zbor POŠ Vrtojba, otroški 
pevski zbor OŠ Ivana roba Šempeter pri Gorici, mešani pevski zbor Vrtojba, mladinski pevski zbor 
Šempeter- Vrtojba, mladinski pevski zbor OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in mešani pevski zbor Ciril 
Silič Vrtojba. Najmlajši  pevci,  pod vodstvom Anke Krpan Skomina in Urške Gregorič,  so se predstavili 
s Pozdravom iz otroškega igrišča, ki je sestavljenka treh pesmic in dveh izštevank.  Na klavirju  jih je 
spremljal Jani Klančič.  
Otroški PZ POŠ Vrtojba se je predstavil s pesmimi Kdo živi v tej hišici, Nagajivka in Naša dežel. Pevce 
vodi Tatjana Marvin. 
Otroški pevski zbor OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici je zapel Muca na klavir igra, Kam letijo drobne 
ptičke in Naša Putka. Zborovodkinja Matejke Harej. Oba otroška zbora je na klavirju spremljala Tanja 
Erzetič.  
Mladinski pevski zbor je pod mentorstvom Janija Klančiča zapel Gor čez Izaro, Pustno in Babica vse ve. 
Na klavir jih je spremljala Nina Kodrič. 
 
Sreda, 5. junij  Sprejem najboljših učencev pri županu  
Sprejema pri županu občine Šempeter-Vrtojba, gospodu Milanu Turku,  se je udeležilo 10 učencev. Za 
sprejem je učiteljski zbor  predlagal učence, ki so osvojili  zlato ali več srebrnih priznanj in/ali se drugače 
izkazali na različnih področjih. 
 
Ponedeljek, 10. junij    Glasbena predstava za učence 1. triade 
Kulturno turistično društvo Vogrsko, Godbeniška šola Vogrsko ter člani otroškega pevskega zbora POŠ 
Vogrsko so ustvarili glasbeno doživetje za najmlajše. V dvorani v Bukovici so izvedli dve ponovitvi 
glasbene predstave »Z roko v roki po poteh, kjer odmevajo glasba, vrisk in smeh«. Osrednji lik igrane 
glasbene predstave je Kekec. Ob njegovih dogodivščinah so se na glasbilih predstavili člani in učitelji 
godbeniške šole, zborček pa je zapel. 
Predstavo so si ogledali učenci nižjih razredov iz osnovnih šol Renče in Šempeter s podružnicami.  
 
Petek, 14. junij  Sprejem pri županu občine Renče-Vogrsko 
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Župan občine Renče-Vogrsko je pripravil slavnosten sprejem najboljših učencev, ki so se ga udeležili 
predlagani učenci OŠ Renče in učenci naše šole s stalnim prebivališčem v občini Renče-Vogrsko. 
Sprejema se je udeležila  tudi naša devetošolka. 
 
Sreda, 19. junij   Nagradni izlet športnikov 
Učenci, ki so med letom izkazali s športnimi dosežki, pa tudi tisti, ki so se pri urah športa ter šolskih 
dejavnosti izkazali s pravim športnim duhom, so si za nagrado prislužili obisk vodnega parka   
Aquasplash v Lignanu.  V pravem poletnem dnevu so učenci uživali v bazenih in na toboganih, pred 
vročim soncem pa so se občasno skrili v senco, klepetali, igrali družabne igre in se enostavno imeli fajn. 
 
Četrtek, 20. junij    Banket za starše 
Učenci, ki so sodelovali in tekmovali na MasterChefu šole 2018/2019, Malem šefu Slovenije in na Zlati 
kuhalnici,  so staršem pripravili banket z različnimi jedmi. Pogostili so jih tako z različnimi hladnimi 
jedmi kot tudi sladicami. Imeli so se odlično! 
 
Petek, 21. junij  Šport nas povezuje 
Dan je bil športno in malo kulturno obarvan. Na tak način smo se poklonili rojstnemu dnevu naše države 
– dnevu državnosti, ki ga praznujemo 25. 6.  Rdeča nit je bila ideja o povezovanju in združevanju moči 
za dosego zastavljenega cilja, tako kot morajo biti za dobrobit države  povezani in sodelujoči,  a hkrati 
razumevajoči do razlik  med njimi vsi državljani. 
Osmošolci so v spremstvu učiteljev odšli v športni park ob bolnici v Šempetru. Učenci so  prostovoljno 
izbirali  športne in druge aktivnosti kot so: nogomet, odbojka, fitnes na prostem, igrala za sprostitev, 
klopce v parku za druženje in pogovor…  ter pri navezovali nove stike in se povezovali s sošolci. 
Isto velja za sedmošolce, ki so šli na kratek pohod, proti Trim stezi v Vrtojbo, na Sv. Vid in nazaj. 
Šestošolci pa so bili športno aktivni na šolskem igrišču. Odigrali so igro med dvema ognjema, kjer je 
bilo potrebno sodelovanje celega razreda. Skozi igro so se spoznavali z učenci drugih razredov in prav 
gotovo bolj povezali kot razred. 
Športne aktivnosti so zaključili  okrog 10-ih  in se po malici udeležili še kulturnega programa v veliki 
telovadnici, ki ga je vodil ravnatelj. 
 
Ponedeljek, 27. maj  Nagradni izlet zlatih značkarjev 
Učence, ki so vsa leta šolanja sodelovali pri bralni znački  je Medobčinsko društvo prijateljev mladine 
za Goriško nagradilo z izletom v Ljubljano. Pri Prešernovem spomeniku so jim podelili priznanja, nato 
pa so si v Cankarjevem domu ogledali razstavi Podzemni svetovi in 100 let slovenskega poklicnega 
baleta.  Na zaključni prireditvi v Gallusovi dvorani je Boštjan Gorenc – Pižama vodil razgovor z 
avtorjema knjige Oblike neba, pesnikom Borisom A. Novakom in ilustratorjem Marijanom Mančkom. 
Dogajanje je z glasbo popestrila Ljoba Jenče. 
 
19. POROČILO PODRUŽNIČNE ŠOLE VRTOJBA 

 
Delo na podružnični šoli je potekalo po zastavljenem programu. Z učiteljicami smo se redno sestajale 
in načrtovale delo. Dogovarjale smo se o skupnih dejavnostih in organizaciji dela (športni, kulturni 
dnevi, ekskurzije, proslave, spremstva…). V šolskem letu 2018/2019 je obiskovalo pouk 112 učencev, 
od tega: 

 prvi razred devetletke -  20 učencev, razredničarka: Danica Brajnik, druga strokovna delavka 
Karmen Grosar; 

 drugi razred devetletke -  22 učencev, razredničarka:Polona Keše; 

 tretji razred devetletke -  23 učencev, razredničarka:Tatjana Marvin;  

 četrti razred devetletke -  24 učencev, razredničarka: Tanja Bavčar; 

 peti razred devetletke - 23 učencev, razredničarka: Suzana Koncut. 
 



49 
 

 Poleg rednega pouka so bili v popoldanskem času organizirani štirje oddelki podaljšanega bivanja: 

 1. in 4. razred (17 + 9)  - 26 učencev, učiteljica Monika Bagon; 

 2. in  4. razred (22 + 4) - 26 učencev, učiteljica Irma Merljak; 

 3. in 4. razred  (23 + 3) -26 učencev, učiteljica Miroslava Fon; 

 5. in 4. razred (20 + 6) -  26 učencev, učiteljica: Lara Tavčar. 
 

Jutranje varstvo je bilo organizirano od 6.30 do 8.00 in ga je vodila Karmen Grosar in Kristina Stopar 
Jenišek. Angleščino v petem razredu je poučevala Urška Lukan, angleščino v prvem, drugem, tretjem 
in četrtem razredu Vanja Velišček in šport v četrtem in petem razredu Nina Makuc. Drugi neizbirni 
predmet Tuj jezik italijanščina v 4. In 5. razredu je poučevala učiteljica Kristina Stopar in neizbirni 
predmet v 1. razredu tuj jezik angleščina Vanja Velišček.  Učiteljice Alenka Vodopivec, Sonja Kodelja In 
Nataša Sterniša so odšli poučevat na centralno šolo, profesorica razrednega pouka Polona Keše je prišla 
iz OŠ iz Ljubljane, profesorica zgodovine Monika Bagon  iz OŠ Podbrdo, učiteljica Irma Merljak iz 
centralne šole, bibliotekarka Lara Tavčar pa iz knjižnice Sežana. Zaradi bolniških odsotnosti je Lejla 
Kolmar poučevala angleščino od 1. 10. 2018 do 26. 10. 2018 namesto učiteljice Urške Lukan, Maja 
Peršič pa je nadomeščala od 23. 4. 2019 do 24. 6. 2019 Miroslavo Fon.  
V šolski razdelilni kuhinji  je zaposlena Darja Furlan, za čistočo šole je skrbela Iva Lulik, Samira Kalaković 
in Metka Arčon. Objekte in šolsko okolje vzdržujejo in urejajo Tadej Devetak, Danijel Mravlje, Bogdan 
Gregorič, Tim Leban  in Marko Petejan. 
Na šoli je potekalo tudi več interesnih dejavnosti: vrtnarski krožek – Tanja Bavčar, Bralna značka - 
razredničarke, pevski zbor – Tatjana Marvin, šah in nemščino Danica Brajnik, prometni krožek – Suzana 
Koncut, rokomet – Teja Ferfolja in namizni tenis – Miroslav Tokić. Delovali so tudi drugi krožki, ki so jih 
vodili zunanji sodelavci.  
Poleg vzgojno izobraževalnega dela aktivno sodelujemo z drugimi šolami, udeležujemo se tekmovanj 
(logika, Vegovo tekmovanje, Vesela šola…) in natečajev - literarnih in likovnih in pisali prispevke v  
občinsko Glasilo ter na šolski blog. Šola sodeluje tudi s POŠ Vogrsko,z vrtcem Sonček v Vrtojbi, s 
centralno šolo, OŠ Kozara, Golea, z delavkami zdravstvene in zobozdravstvene preventive ZD Nova 
Gorica. Dejavnosti šole se tesno prepletajo tudi z življenjem v kraju. Sodelovali smo na različnih 
prireditvah in proslavah, ki so jih organizirali Krajevni odbor Vrtojba, Občina Šempeter-Vrtojba, Zveze 
združenih borcev za vrednote NOB, društvom žena Vrtojba in ostala društva v kraju. Srečujemo se tudi 
z učitelji in učenci in učitelji iz Medee.  
Uspešno je tudi sodelovanje s ŠSS, ki nudi pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Enkrat tedensko je 
prihajala na šolo šolska pedagoginja Eda Jakončič, mobilna specialna pedagoginja Irena Dirjec in Nataša 
Manfreda in mobilna surdopedagoginja Iris Kodrič. 
V okviru zobozdravstvene preventive so otrokom mesečno pregledovali zobe in najboljši razred tudi 
nagradili. 
Učence spodbujamo in usmerjamo v različne dejavnosti.  
Vsi učenci so tekmovali za Bralno značko iz slovenskega jezika in angleško bralno značko ter italijansko 
bralno značko v 4. in 5. razredu. Učenci so si lahko izposojali knjige v šolski knjižnici, ki jo je vodila 
bibliotekarka Lara Tavčar in potujoči knjižnici. 
Poleg pogovornih ur in roditeljskih sestankov so se starši udeležili tudi raznih delavnic, prireditev, 
srečanj… 
Učenci so s priložnostnimi kulturnimi programi nastopili: 
 

 pri sprejemu prvošolcev, 

 na Boreljadi, 

 na proslavi ob krajevnem prazniku v Vrtojbi, 

 proslavi ob 75. obletnici Goriške fronte na Svetem Otu, 

 na komemoraciji ob 1. novembru, 

 ob prižigu lučk v Šempetru in Vrtojbi ob novem letu, 

 na prireditvi Praznični plac v Šempetru, 
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 na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, 

 ob prazniku žena, 

 ob seji Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije v Novi Gorici, 

 na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici, 

 na »Vseslovenskem petju s srci«, 

 na Prazniku dreves v Medei, 

 na reviji pevskih zborov Občine Šempeter – Vrtojba » S pesmijo v pomlad«, 

 ob zaključku šolskega leta. 
 
Šola sodeluje v naslednjih projektih: Zdrava šola, Eko šola, Shema šolskega sadja,  Obnovljivi viri in 
učinkovita raba energije, Semena sprememb, Moja beseda velja, Naša mala knjižnica in Policist Leon 
svetuje. 
 
Učenci petega razreda so prostovoljno pazili prvošolce med odmorom v razredu. 
 
Povezava s centralno šolo je uspešno in dobro potekala, predvsem s ŠSS in vodstvom šole. Dobro smo 
sodelovali tudi z zaposlenimi na centralni šoli, POŠ Vogrsko in z vrtcem Sonček.  
 
Dosežki 
 

 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 
Bralna značka - SLO 20 22 23 16 15 
BZ – TJA / / 8 13 20 
MAT - Vegovo 4 1 4 4 S 
Logika / / / 4 4 
Kresnička  1 3 3 1 4 
Topolino di biblioteka / / / 9 6 
Čisti zobje ob zdravi prehrani – broške 10 6 6 9 5B +2N 
Kolesarski izpit / / / / 20 
Likovni natečaj: Ogledalo mojega okolja 1 / / / 2 
Likovni natečaj: Češnja od cveta do… S / 1N S 2N 
Likovni natečaj: Kekec in Šivilja in škarjice 4 3 23 1 4 
Likovni natečaj: Kraj direndaj / / 3 / S 
Likovni natečaj: Drevo / / S / / 
Likovni natečaj: Zemlja, barvit  planet / / S / / 
Likovni natečaj: Varno na poti in Varno v 
prometu 

S / S / / 

Literarni natečaj: Tudi pri nas 
pripovedujemo pravljice 

S / / / / 

Likovni natečaj: Igraj se z mano S / / / / 
Naša mala knjižnica: nagrada za najdaljši 
bralni vlak 

19 / / / / 

 
Nastopi, tekmovanja, prireditve  2018/2019 
 

SEPTEMBER  

3. 9. 2018 
 

Začetek pouka v novem šolskem letu od 2. - 5. razreda je bil ob 8. uri, za 1. 
razred devetletke ob 11. uri. Učence 2. do 5. razreda je pozdravila vodja šole 
Suzana Koncut. Prvošolce ter njihove starše je pozdravil ravnatelj mag. 
Primož Hvala Kamenšček, župan občine Šempeter – Vrtojba mag. Milan 
Turk, vodja šole  in razredničarka, druga strokovna delavka in učiteljica v 
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OPB-ja. Kulturni program je pripravil 2. razred in pevski zbor pod vodstvom 
Tatjane Marvin, Alenke Vodopivec, Karmen Grosar in Suzane Koncut. 

18. 9. 2018 Obisk gasilcev 
Gasilci so predstavili delo gasilcev in gasilske opreme. 

21. 9. 2018 
 

Občina Šempeter - Vrtojba in KO Vrtojba sta organizirala Boreljado.  
Na šoli je potekala likovna delavnica, ki so jo vodile razredničarke. Učenci so 
slikali na temo »Poklici nekoč in danes«. Učencem je Niko Janašković 
predstavil stare poklice. Vmes pa sta nam s Silvanom Šuligojem zaigrala na 
harmoniko in bas kitaro venček narodno zabavnih in ljudskih pesmi. V šolo 
so predstavnice Društva žena pripeljale sladoledno borelo in sladoled 
razdelile učencem. 
Odprtje razstave likovnih del 
Zvečer je potekalo odprtje razstave likovnih del v Mladinskem centru. 
Sodeloval je pevski zbor z ljudskimi pesmimi. Mentorici: Tatjana Marvin, na 
klavir je spremljala Monika Bagon. 

22. 9. 2018 
 

Proslava ob 75. obletnici Goriške fronte na Svetem Otu. 
Na proslavi so s pesmijo in recitacijami sodelovali učenci šole pod vodstvom  
Tanje Bavčar. 
 

23. 9. 2018 
 

Učenci so sodelovali pri sprevodu borel, ki so ju pripravili četrtošolci s 
pomočjo staršev in učenci šole pod mentorstvom učiteljic podaljšanega 
bivanja. Četrtošolci so na boreli predstavili poklice nekoč,  učenci 5. razreda 
pa poklic mizarja. Mentorice: Monika Bagon, Irma Merljak in Miroslava Fon.  

27. 9. 2018 Potekalo je 33. šolsko izbirno tekmovanje iz znanja logike do 5. razreda. 
Priznanje so prejeli: 
Učenci 4. razreda: ULA BLAŽKO, HANA ZAVADLAV, VITA JENIŠEK in PETRA 
PIA FORNAZARIČ; mentorica Tanja Bavčar. 
Učenci 5. razreda: TIAN ZORN, URBAN FAGANELJ, NIK TONUTTI; NEJA 
PIČULIN in ALJAŽ BREMEC; mentorica Suzana Koncut. 

OKTOBER  

Od 1. do 5. 10. 2018  
 
 

Teden otroka »Prosti čas«.  
V tem tednu so se zvrstile različne dejavnosti: pogovor o tej temi je potekal 
v oddelkih. 

3. 10. 2018 
 

Obisk vrstnikov 4. in 5. razreda iz šole Medea.  
Skupaj z vrstniki je cela šola odšla na športni dan na sveti Ot, kjer so si učenci 
ogledali gozdno učno pot in se na vrhu poigrali. 
Vodja: Kristina Stopar Jenišek in Suzana Koncut. 

2. 10. 2018 – 12. 10. 
2018 

Postavitev razstave likovnih del Poklici nekoč in danes na matični šoli v 
Šempetru pri Gorici. 

12.10.2018 Evakuacija šole 
 

17. 10. 2018 Simbioza giba v 2. razredu - Vseslovenski medgeneracijski projekt (druženje 
s starimi starši pri uri športa. 

18. 10. 2018 50. letnica pesmi vstala Primorska in razstava ob 100. obletnici konca 1. 
svetovne vojne 
Na matični šoli je potekala prireditev ob 50. letnici pesmi Vstala Primorska. 
Slavni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Učenci so 
si ogledali razstavo ob 100. letnici konca 1. svetovne vojne. 

24. in 25. 10. 2018 Zbiralna akcija papirja 
Učenci so zbrali papir za šolski sklad. Učenci centralne šole in POŠ Vrtojba so 
zbrali 10 820 kg papirja. 
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28. 10. 2018 
 

Proslava ob krajevnem prazniku Vrtojba 
Učenci so sodelovali s programom.  
Mentorica:  Suzana Koncut in Tatjana Marvin, na klavirju Monika Bavcon. 

29. 10.  do 2. 11. 2018  Jesenske počitnice 

NOVEMBER  

1. 11. 2018 
 

Krajevna komemoracija ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču in pred 
spomenikom. Učenci so sodelovali z recitacijami. Mentorica: Danica Brajnik. 

14. 11. 2018 Zaključek internega likovnega in literarnega natečaja. 
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici je razpisala interni literarni in 
likovni natečaj za učenke in učence osnovne šole. 
Teme so bile:   
1. triada - Dragotin Kette: Šivilja in škarjice; koordinatorka je bila učiteljica 
Mirjam Volk 
2. triada - Josip Vandot: Kekec; koordinatorka je bila učiteljica Nina Bednarik. 
Centralno ocenjevalno komisijo so sestavljale: Tatjana Harej, Tadeja Karl in 
Majda Rusjan. Ocenile in izbrale so nagrajena likovna in poustvarjalna dela: 
5. razred - likovna dela: LUCIJA NEMEC; TIAN ZORN, ZALA KOGLOT, NEJA 
PIČULIN; mentorica: Suzana Koncut 
4. razred – likovna dela: Alyssa SVETLIČ; mentorica: Tanja Bavčar 
3. razred – likovna dela: ANŽE ROVTAR, GAJA KOGLOT, TEVŽ UŠAJ, RONJA 
VRABIČ, NAJA ŽGAVC; mentorica: Miroslava Fon, 
3. razred – likovna dela: skupinska cel razred; mentorica: Tatjana Marvin, 
2. razred – likovna dela: ULA BUDIN, SARA GREGORČIČ, ZOJA SOFIJA 
SEKULIĆ; mentorica: Polonca Keše, 
1. razred – likovna dela: GAJA BUDIN, IVAN DORNIK, MATIA SARZINA, 
EDUARD KRASNIQI; mentorici: Danica Brajnik in Karmen Grosar. 

16. 11. 2018 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk 
Zjutraj so učenci zajtrkovali tradicionalni slovenski zajtrk: kruh, med, maslo, 
mleko in jabolko. 
Učenci so pred Coroninijevem dvorcem v Šempetru skupaj z učenci iz 
centralne šole in POŠ Vogrskega zapeli pesem Čebelar. Ogledali so si eko 
tržnico, ki so jo pripravili učenci z lokalno pridelano hrano in se igrali različne 
stare kmečke igre. 

19. do 23. 11. 2018 
 

Teden zmanjševanja odpadkov – Evropski teden zmanjševanja odpadkov. 
Na šoli so potekale različne dejavnosti o zmanjševanju odpadkov. 

DECEMBER  

 Učenci so pod vodstvom učiteljic ustvarjali v različnih delavnicah in šolo 
novoletno dekorirali. 

4. 12. 2018 Pevski zbor pod vodstvom Tatjane Marvin je sodeloval na prireditvi v Vrtojbi 
s prižiganjem lučk, na harmoniko je spremljala Katarina Tisher Gregorič.  

7. 12. 2018 »32. Turistično – ocenjevalna akcija « Ogledalo mojega okolja 2018« 
Učenec 1. razreda: ŽAN KOMAC,  je prejel pohvalo in nagrado na likovnem 
natečaju; mentorica: Danica Brajnik in Karmen Grosar. 
Učenca 5. razreda: KRISTJAN KOZAR in DAVID MAKSIMOVIĆ sta prejela 
pohvalo in nagrado na likovnem in literarnem natečaju; mentorica:Suzana 
Koncut. 
KLARA KOGOJ, TIAN ZORN, ALEKSANDER STOJKOV in TAJDA UŠAJ so bili 
izžrebani za nagradni izlet Planica 2019. 
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Pevski zbor je sodeloval na prireditvi na Biotehnični šoli v Šempetru pri 
Gorici, Mentorica: Tatjana Marvin, na harmoniki je spremljala Katarina 
Tisher Gregorič.  
 
Natečaj so razpisali Turistično društvo Nova Gorica v sodelovanju s TD 
Občine Šempeter- Vrtojba, KS Solkan in TD Most na Soči. 

14. 12. 2018 
 

Talenti Vrtojbe – v podaljšanem bivanju so učiteljice OPB-ja pripravile za 
učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje prireditev Talenti Vrtojbe. 

14. 12. 2018 Postavitev gugalnice – gugalnico smo pridobili z donacijo Krajevnega odbora 
Vrtojba. Ob Boreljadi je Krajevni odbor Vrtojba organiziral srečelov. 
Izkupiček srečelova je namenil šolskemu skladu za nabavo igrala. 

19. 12. 2018 
 

Tombola - v podaljšanem bivanju so učiteljice OPB-ja pripravile tombolo za 
učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje. 

20. 12. 2018 
 

Dan samostojnosti in enotnosti - obeležitev in praznovanje državnega 
praznika dan samostojnosti in enotnosti. V vsakem razredu so namenili 1. 
šolsko uro obeležitev praznika in 50. letnice ustanovitve teritorialne 
obrambe. 

21. 12. 2018 Ogled glasbene predstave v Mladinskem centru – Glasbena hiša. 

27. 12. – 3. 1. 2018 Božično novoletne počitnice 

30. 12. 2018 
 

Baklada 
Kulturno društvo Tojva in rajonski svet Štandrež sta organizirala nočni pohod 
z baklami - BAKLADO. Na Jeremitišču so se srečali krajani Vrtojbe in 
Štandreža. 

JANUAR  

  

15. 1. 2019 
 

Srečanje predšolskih otrok vrtca Sonček  in prvošolcev v šoli. 
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FEBRUAR  

5. 2. 2019 Šolska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Prešernovem dnevu v 
telovadnici šole. Mentorica: Suzana Koncut. 

5. 2. 2019 Ravnateljeve čestitke in spodbude učencem ob zaključku 1. konference v 
telovadnici šole. 
Pohvala 1. razredu, ker se trudijo upoštevati šolska pravila in med učenci 
prevladujejo pozitivne oblike vedenja. Imajo čut za skupnost, so pripravljeni 
deliti svoje dobrine s tistimi, ki jih nimajo in se trudijo za dosego skupnega 
cilja.  

Prvi razred sestavljajo otroci različnih pripadnosti, individualnih 
razlik in raznovrstnih posebnih potreb. So različno socialno, čustveno in 
moralno razviti zato se v prvi polovici šolskega leta  trudijo z usvajanjem 
šolskih pravil. 
2. razred: LARA LUKIN prejme pohvalo: za spoštljiv in vedno prijazen odnos 
do sošolcev, vrstnikov, učiteljev in drugih delavcev šole ter za vztrajnost in 
trud, ki ga vlaga v šolsko delo. 
3. razred: RIA SOVDAT, RONJA VRABIČ IN GAJA KOGLOT – pohvala za 
odgovoren odnos do dela in vljuden odnos do učiteljev, delavcev šole ter 
sošolcev 
4. razred: MARISA GORKIČ in JOVANA GOJIĆ – odgovoren odnos do šolskega 
dela, spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole ter sošolcev. 
5. razred: KLARA KOGOJ, NEJA PIČULIN in TIAN ZORN  - Pohvala za 
prizadevnost, vzoren odnos do pouka in šolskega dela ter spoštljiv odnos do 
učencev,  učiteljev ter delavcev šole. 
 

6. 2. 2019 
 

Šolsko naravoslovno tekmovanje Kresnička.  
Bronasto priznanje so prejeli: 
1. razred: ŽAN KOMAC; mentorice: Danica Brajnik, Monika Bagon,  in 
Karmen Grosar. 
2. razred:; ULA BUDIN, TEODOR FORNAZARIČ in JALEN KRAVANJA 
mentorica: Polonca Keše. 
3. razred: SVIT ERZETIČ, SARA PLANKO in TEVŽ UŠAJ; mentorica: Tatjana 
Marvin.  
4. razred: VITA JENIŠEK;  mentorica: Tanja Bavčar. 
5. razred: URBAN FAGANELJ, KLARA KOGOJ, KIM ŠVARC TIAN ZORN; 
mentorica: Suzana Koncut 

25. 2. – 1. 3. 2019 Zimske počitnice 

MAREC  

6. 3. 2019 
 

Pustovanje – ohranjevanje etnološke tradicije 
V veliki telovadnici je potekalo pustovanje: učence je zabaval Sten Viler in 
šolska skupinska maska  šempetrska golazen. Rajanje se je nadaljevalo v 
sprevodu po Šempetru do Trga Ivana Roba. 

7. 3. 2019 
 

Vrtec na obisku: otroci iz skupine Lisičke vrtojbenskega vrtca Sonček so 
obiskali učence prvega razreda. Skupaj so gubali zvončke in si ogledali mini 
muzej starih predmetov, ki so ga pripravili prvošolci pod mentorstvom 
Danice Brajnik in Karmen Grosar. 

8. 3. 2019 Sodelovanje s kulturnim programom na prireditvi ob mednarodnem 
prazniku žena za upokojenke v Vrtojbi. Mentorici: Tatjana Marvin in Polonca 
Keše, na klavir je spremljala Monika Bagon. 

11. 3. 2019 Odprtje astronomske razstave in prireditev vesele šole eksperimentov. 
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»100 let pod skupnim nebom«. Ob odprtju razstave je imel nagovor in 
častno pokroviteljstvo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 4. teden 
astronomije na OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Gorici, je bil del aktivnosti ob 
100. letnici astronomske zveze (IAU) in 70. letnici Društva matematikov, 
fizikov in astronomov Slovenije (DMFA Slovenije) in 50. letnici prvega 
pristanka človeka na Luni. Razstavo sta pripravila Prirodoslovni muzej 
Slovenije in Društvo MOST Ajdovščina, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje. 

14. 3. 2019 Učenci so si v popoldanskem času ogledali astronomsko razstavo in 
predstavitev v planetariju. Starši so se jim pridružili ob 16.30 v matičnih 
razredih, kjer so učenci pod vodstvom učiteljic predstavili veselo šolo 
eksperimentov in sodelovali v kreativnih delavnicah. Ta dan so nadomeščali 
pouk za prosti dan 3. 5. 2019.  

21. 3. 2019 
 

Tekmovanje iz matematike 
Priznanje so prejeli:  
1.r: DENI FELTRIN, IVON DORNIK, ŽAN PAHOR; KAISA SOVDAT; mentorici: 
Danica Brajnik in Karmen Grosar. 
2.r: ZOJA SOFIJA SEKULIUĆ,  ; mentorica: Polonca Keše. 
3.r: SVIT ERZETIČ, SARA PLANKO, RIA SOVDAT in TEVŽ UŠAJ; mentorica: 
Tatjana Marvin. 
4.r: VITA JENIŠEK,  ULA BLAŽKO, ALYSSA SVETLIČ  in MITJA ERZETI;  
mentorica: Tanja Bavčar. 

21. 3. 2019 
 

Nagradni izlet v Planico. 
Učenci 5. razreda TIAN ZORN, KLARA KOGOJ, TAJDA UŠAJ in ALEKSANDER 
STOJKOV, ki so bili nagrajeni na likovnem natečaju Ogledalo mojega okolja 
pod pokroviteljstvom Zavarovalnice Triglav so si ogledali smučarske polete 
v Planici.  

25. 3. 2019 Srebrna plaketa ZZB NOB Slovenije 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je podelila v Novi Gorici 
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici POŠ Vrtojba Srebrno plaketo ZZB NOB 
Slovenije za predano in uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in 
dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne 
dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih 
nalog Zveze.  
Kulturni program so pripravili učenci pod vodstvom Tatjane Marvin in 
Suzane Koncut, na kitaro je spremljala Monika Bagon. 

28. 3. 2019 Moja družina je moje zavetje 
Prireditev so pripravili učenci 1.a  in 1.b razreda OŠ Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici z učiteljicami. Na prireditvi so sodelovali  še učenci 3.b razreda OŠ 
Ivana Roba, OPZ Šempeter, Vrtojba in Vogrsko, MPZ Šempeter, Šolski pihalni 
orkester Vogrsko, harmonikaši Andreja Plesničarja, solistka Martina Štrukelj 
in flavtistka Pia Ptičak. Program sta povezovala Matevž Podbersič in Tajda 
Filipič.  
Prireditev je bila odprta za starše in ostale krajane. Šolski sklad je zbiral 
sredstva. V zameno za dobrodelni prispevek so po končani prireditvi podarili 
sadike zelenjave, cvetja,… Sadike so darovali vrtnarije, cvetličarn, člani EKO 
krožka iz Vogrskega, posamezni člani Šolskega sklada ter starši. 

APRIL  

1. 4. – 5. 4. 2019 
 

Učenci 4. razreda devetletke so z razredničarko Tanjo Bavčar preživeli 
naravoslovni teden na Debele Rtiču.  

4. 4. 2019 Glasbena šola Nova Gorica predstavi instrumente na šoli. 
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12. 4. 2019 
 

23. likovni natečaj na Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina »Kraj direndaj«. 
Priznanje za razstavljeno likovno delo so prejeli učenca 3. razreda: MIA 
FELTRIN, TAJA ZORN in ANŽE ROVTAR; mentorica: Tatjana Marvin. 

17. 4. 2019 Ekskurzija v Lignano. 
Učenci in učenke, ki so obiskovali neobvezni izbirni predmet italijanščino so 
se udeležiti ekskurzije v Lignano. Ogledali so si živalski vrt Parco ZOO Punta 
Verde in se sprehodili po centru mesta, kjer so se ohladili s slastnim 
domačim sladoledom. 

17. 4. 2019 Peka velikonočnih pekovskih jedi 
Razstava in pokušina velikonočnih pekovskih jedi (potica, pinca, ptički, 
menihi, domači sadni kruh, kolački, venčki, pogače, pletenice, in druge 
dobrote) v jedilnici šole, ki so jih pripravili učenci skupaj s starši in starimi 
starši. 

17. 4. 2019 Revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici – nastopa (OPZ 
Šempeter, OPZ Vogrsko, OPZ Vrtojba, MPZ Šempeter), mentorica: Tatjana 
Marvin  

23. 4. 2019 Vseslovensko petje s srci - Po Sloveniji potekal dogodek »Vseslovensko petje 
s srci«. Ta dogodek je potekal letos drugič. Namen tega projekta je združiti 
državljane in državljanke Republike Slovenije, Slovence in Slovenke v 
sosednjih državah in po vsem svetu v skupnem prepevanju slovenskih pesmi 
kot poklon sebi, slovenskemu jeziku, kulturi in državi. Temu dogodku so se 
pridružili tudi učenci OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici POŠ Vrtojba, otroci 
iz vrtca Sonček, društvo žena Vrtojba ter drugi prebivalci Vrtojbe. V 
telovadnici šole so ob 10. uri prepevali različne slovenske ljudske pesmi, na 
harmoniko je spremljal gospod Silvo Šuligoj. Poleg različnih ljudskih pesmi, 
ki so jih zapeli učenci, otroci in društvo žena,  so skupaj zapeli še  Na 
planincah sončece sije, Sijaj, sijaj sončece in Šmentana muha. Zbrale so se 
tri generacije pevcev in povezale svoja srca in glasove. 

24. in 25. 4. 2019 Zbiralna akcija papirja. 

29. 4. – 3. 5. 2019 Prvomajske počitnice. 

MAJ  

10. 5. 2019 
 

Lanina mama, učenke 1. razreda je predstavila svoje delo. Pogledali so si, 
kako testira aplikacije na mobilnem telefonu, kako izgleda aplikacija v 
brskalniku in kako poteka delo v ekipi, ki je zadolžena za razvoj aplikacije. 
Povedala je, da je ekipa mednarodna in da komunicirajo v angleškem jeziku. 
Predstavila je način, kako je potrebno podati informacije o najdenih 
napakah, da ohranimo dobro delovno okolje in spoštljiv odnos. Z ogledom 
analitike programa, smo videli kaj programi vse vedo o svojih uporabnikih in 
na kakšen način lahko programi vplivajo na naše razmišljanje in počutje ter 
nas zasvojijo. Zaključili so, da ne zamenjajo pravih prijateljev in druženja v 
živo za mobilnik. 

10. 5. 2019 S pesmijo v pomlad – revija pevskih zborov Občine Šempeter - Vrtojba 
V Mladinskem centru Vrtojba potekala revija pevskih zborov Občine 
Šempeter – Vrtojba. Nastopalo je sedem zborov: vrtčevski pevski zbor 
Šempeter – Vrtojba, otroški pevski zbor POŠ Vrtojba, otroški pevski zbor OŠ 
Ivana roba Šempeter pri Gorici, mešani pevski zbor Vrtojba, mladinski pevski 
zbor Šempeter- Vrtojba, mladinski pevski zbor OŠ Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici in mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba. Vrtčevski PZ so se predstavili 
s Pozdravom iz otroškega igrišča, ki je sestavljenka treh pesmic in dveh 
izštevank pod vodstvom Anke Krpan Skomina in Urške Gregorič, na klavir jih 
je spremljal Jani Klančič. Otroški PZ POŠ Vrtojba se je predstavil s pesmimi 
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Kdo živi v tej hišici, Nagajivka in Naša dežela pod mentorstvom Tatjane 
Marvin, na klavir je spremljala Tanja Erzetič. Otroški pevski zbor OŠ Ivana 
Roba Šempeter pri Gorici je zapel Muca na klavir igra, Kam letijo drobne 
ptičke in Naša Putka pod mentorstvom Matejke Harej. Mladinski pevski zbor 
je zapel pod mentorstvom Janija Klančiča Gor čez Izaro, Pustno in Babica vse 
ve. Na klavir jih je spremljala Nina Kodrič. 

31. 5. 2019 Zaključna prireditev akcije Čisti zobje, zdravi zobje ob zdravi prehrani, ki je 
potekala v Kulturnem domu v Novi Gorici. Priznanje za čiste zobe je prejel 3. 
razred in mentorica Tatjana Marvin.  

JUNIJ  

1. 6. 2019 
 

Srečanje v Medei ob prazniku dreves z naslovom Praznik strašil. 
Na prireditvi so nastopali učenci obeh šol. Kratek kulturni program so 
pripravili učenci pevskega zbora in učenci, ki so obiskovali krožek 
italijanskega jezika. Sprehodili smo se po ulicah Medee in si ogledali izvirna 
strašila. Nato je sledil družabni del.  
Mentorice: Kristina Stopar Jenišek in Tatjana Marvin, na kitaro je spremljala 
Monika Bagon. 

12. 6. 2019 
 

OVE in URE dan 
Učenci 4. in 5. razreda so se udeležili tradicionalnega Dneva  obnovljivih 
virov in učinkovite rabe energije, ki je bil interaktiven, gibalen, 
eksperimentalen ter poučen. Učenci so sodelovali pri različnih igrah, 
delavnicah in animacij pred Mestno občino v Novi Gorici.  Letošnji dan je bil 
namenjen energetsko varčnemu vedenju ter osveščenosti mladih, potekal 
je v okviru projekta LIGHTING SOLUTIONS v programu sodelovanja Interreg 
Slovenija – Italija. 

12. 6. 2019 Obisk Litovskega pisatelja in ilustratorja Kestutisa Kasparavičiusa.  
V 1. razredu so v letošnjem šolskem letu tekmovali za najdaljši bralni vlak 
Naša mala knjižnica. Ker so pridno brali, so bili nagrajeni z obiskom 
presenečenja.  
Pisatelj in illustrator jim je razložil  kako se  ilustrira knjige in predlagal, da 
skupaj ustvarijo žirafo.  
Mentorice: Danica Brajnik, Karmen Grosar in Monika Bagon. 
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13. 6. 2019 
 

Slavnostna prireditev ob zaključku bralne značke za učence od 1. do 5. 
razreda na centralni šoli. Učence je obiskal slovenski ilustrator in slikar 
Damijan Stepančič. Predstavil jim je kako nastane strip. 
Bralno značko je osvojilo 106 učencev. 

13.6. 2019 Zaključna prireditev za starše 2. razreda: venček recitacij, petja in plesa; 
mentorica Polonca Keše. 

17.6.2019 Zaključna prireditev za starše 3. razreda: igrica Debela repa, mentorica 
Tatjana Marvin. 

20. 6. 2019 
 

Prireditev ob dnevu državnosti. Program so pripravili učenci 1. razreda in 
pevski zbor pod mentorstvom Danice Brajnik, Karmen Grosar in Tatjane 
Marvin, na sintezajzel je spremljala Monika Bagon. 
Podelitev priznanj in nagrad. 
Gospod ravnatelj mag. Primož Kamenšček je učencem podelil priznanja in 
nagrade naslednjim učencem: 
1. razred – priznanja so prejeli : GAJA BUDIN, KAISA SOVDAT, LANA 
TERBIŽAN in  TILEN URDIH. 
Nagrado za pridno branje knjig prejmeta GAJA BUDIN in ŽAN KOMAC.  
2. razred: priznanja so prejeli: TEODOR FORNAZARIČ, VAL HROBAT, ULA 
BUDIN in ZOJA TOMAŽIČ. 
Nagrado za pridno branje knjig prejme GAIA JENIŠEK. 
3. razred: priznanja so prejeli: ZARJA GORKIČ, NEJA ŽGAVC in RONJA VRABIČ. 
4. razred: priznanja so prejeli: JOVANA GOJIĆ, MARISA GORKIČ, VITA JENIŠEK 
in MAŠA MARTINUČ. 
Nagrado za pridno branje knjig prejme  VITA JENIŠEK. 
5. razred: priznanja so prejeli:  KLARA KOGOJ, NEJA PIČULIN, LUCIJA NEMEC 
in TIAN ZORN. 
Nagrado za pridno branje knjig prejme  NEJA PIČULIN. 
Priznanje za izjemen učni uspeh so prejeli:  
3. razred: ZARJA GORKIČ, ZOJA MARUŠIČ, SARA PLANKO, RIA SOVDAT, 
RONJA VREBIČ in NAJA ŽGAVC. 
4.  razred: ULA BLAŽKO, MITJA ERZETIČ, PETRA PIA FORNAZARIČ, MARISA 
GORKIČ, VITA JENIŠEK, ALYSSA SVETLIČ, EVA ZAVADLAV in HANA 
ZAVADLAV.  
5. razred: ALJAŽ NEMEC, URBAN FAGANELJ in KLARA KOGOJ. 
 

19. 6. 2019 
 

Zaključna prireditev za starše prvega razreda: učenci so zaigrali igrico. 
Mentorici: Danica Brajnik in Karmen Grosar. 

24. 6. 2019 
 

Zaključek pouka za učence z razdelitvijo spričeval in pohval. 
 

 
20. POROČILO PODRUŽNIČNE ŠOLE VOGRSKO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 
Delo na podružnični šoli je potekalo po zastavljenem programu. Z učiteljicami smo se redno sestajale 
in načrtovale delo. Sodelovale smo tudi s strokovnimi delavkami vrtca Zvezdica, s katerimi si delimo 
prostore. Dogovarjale smo se o skupnih dejavnostih in organizaciji dela (športni, kulturni dnevi, 
ekskurzije, proslave, spremstva…).  
  



59 
 

Pouk in organizacija dela 
 
V šolskem letu 2018/2019 je pouk obiskovalo 48 učencev.  

Razred Število učencev Razrednik  
1. razred 
2. razred  

9 
9 

Nadja Pahor Bizjak 

3. razred 
4. razred 

10 
9 

Janja Prinčič  

5. razred  11 Rut Jarc 
Skupaj: 48 učencev  

 
Ostali učitelji na šoli: 
Helena Hvala Prah – druga strokovna delavka v 1. razredu (20 ur) 
Andrejina Rijavec – Oddelek podaljšanega bivanja učencev 
Sara Ambrožič – druga strokovna delavka v 3. in 4. razredu (4 ure), LUM v 3. in 4. razredu, GUM v 5. 
razredu in oddelek podaljšanega bivanja učencev 
Vanja Velišček – TJA v 2. in 3. in 4. razredu 
Urška Lukan – TJA v 5. razredu 
Nina Makuc – ŠPO (1 ura) v 5. razredu 
Lara Tavčar – ure knjižnične vzgoje in šolska knjižnica  
Pedagoginja – Eda Jakončič  
Jutranje varstvo učencev: Sara Ambrožič, Janja Prinčič in Rut Jarc. 
 
Delo v šolski kuhinji je celo leto  skrbno opravljala Silva Čebron, ki je tudi čistila prostore prizidka v 
nadstropju. Za čiščenje ostalih prostorov pa je skrbela čistilka Sebira Kalaković. 
Objekte in šolsko okolje so vzdrževali in urejali Marko Petejan, Tadej Devetak, Danijel Mrevlje, Bogdan 
Gregorič in Tim Leban. 
Pouk je na šoli potekal v dveh kombiniranih in enem čistem oddelku. Pouk je potekal dopoldne. 
Organizirano je bilo jutranje varstvo učencev od 7. ure dalje. Podaljšano bivanje se je zaključilo ob 
15.45, varstvo učencev pa ob 16.15. Za učence je bila organizirana prehrana – dopoldanska malica, 
kosilo in popoldanska malica. 
Pouk poteka v novem delu šolske stavbe. Čez poletje so opravili nujna vzdrževalna dela. Sanirali so 
omet na hodnikih in stopnišču in prepleskali hodnike. Za jedilnico je bila nabavljena nova oprema. 
Delo na podružnični šoli je potekalo po zastavljenem Letnem delovnem načrtu. Učiteljice so redno 
načrtovale in analizirale delo. 47 učencev napreduje v naslednji razred, en učenec ne napreduje in bo 
nadaljeval šolanje na drugi šoli. 
 
Druge dejavnosti na šoli  
 
Otroški pevski zbor je vodila Helena Hvala Prah. Interesne dejavnosti so bile organizirane po pouku v 
času podaljšanega bivanja:  

 EKO vrtnarski krožek – Nadja Pahor Bizjak 

 Šport za sprostitev – Sara Ambrožič  

 Krožek italijanskega jezika – Haideja Černe 

 Odbojka- zunanji sodelavci 

 Nogomet - zunanji sodelavci 

 Škuljanje – ŠD Škulja 

 Mažoretke - zunanji sodelavci 
Učenci so imeli možnost sodelovati in tekmovati za bralno značko iz slovenskega, nekateri pa tudi 
angleškega in italijanskega jezika. V šolski knjižnici so si učenci izposojali knjige vsak teden, v potujoči 
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knjižnici pa enkrat mesečno. Knjižničarka Lara Tavčar je izvajala knjižničarske urice enkrat tedensko v 
vsakem razredu.    
Veliko učencev je bilo vključenih tudi v druge izven šolske dejavnosti: godbeniška šola Vogrsko, 
glasbena šola, nogometni klub, plesni klub, Športno društvo Partizan- Renče, Gasilski krožek … 
Za spodbujanje branja so se vsi razredi vključili v mednarodni projekt Naša mala knjižnica. V 1. in 2. 
razredu je enkrat tedensko potekala dejavnost Rad berem. Z OŠ Toneta Pavčka iz Mirne Peči so si 
izmenjali knjižnega junaka zajčka Srčka, sodelovali pa so tudi v kvizu o prebranih knjigah in literarnih 
junakih. 
Učenci 1. in 2. razreda so med letom obiskovali gledališki abonma Malega polžka v Šempetru.   
Delavke zobozdravstvene preventive so učence mesečno obiskovale in spremljale njihovo skrb za čiste 
zobe ter najboljši razred (2. in 5. razred) tudi nagradili. 
Od  24. 9. do 28. 9. 2018  je bil organiziran plavalni tečaj za učence 3. razreda v športnem centru Police 
v Ajdovščini. 
Od 1. 4. do 5. 4. 2019  pa je bila organizirana poletna šola v naravi za učence 4. razreda na Debelem 
Rtiču. Poudarek je bil na plavanju. 
Pedagoške delavke so se med letom udeleževale strokovnih izobraževanj v organizaciji šole in izven. 
Novosti, ki so jih  pridobile so skrbno uvajale v pouk in si jih izmenjale s sodelavkami. 
Predstavniki sveta staršev šole so bili  Boštjan Marc Baša, Meta Mučič Modic in Mateja Furlan. 
Poleg vzgojno izobraževalnega dela so učiteljice pripravljale učence za različna tekmovanja in natečaje. 
In pisali prispevke v občinsko glasilo ter na šolski blog. Šola sodeluje tudi z vrtcem Zvezdica. Dejavnosti 
šole se tesno prepletajo tudi z življenjem v kraju. Sodelovali smo na različnih prireditvah in proslavah, 
ki jih je organiziral Krajevni odbor Vogrsko. 
Uspešno je tudi sodelovanje s ŠSS, ki nudi pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Enkrat tedensko je 
prihajala na šolo šolska pedagoginja Eda Jakončič in specialna pedagoginja Helena Rebek. 
Poleg pogovornih ur in roditeljskih sestankov so se starši udeležili tudi prireditev in srečanj. 
 
Učenci so sodelovali na naslednjih tekmovanjih, natečajih, projektih in akcijah: 

Šolski projekti:     - Eko šola 
- Zdrava šola 
- Shema šolskega sadja 
- Obnovljivi viri in učinkovita raba energije 
- Naša mala knjižnica 
- Semena sprememb 

Akcije: - Pokloni zvezek 
- 2 akciji zbiranja odpadnega papirja,  
- Stalna akcija zbiranja zamaškov 

 
DOSEŽKI: 

 1. + 2. r 3. + 4. r 5. r 
Bralna značka za slovenski jezik               16 16 8 
bralna značka za angleški jezik                   / 7  6 
Kenguru 3 3 0 
Logika / 0 2 
Čisti zobje – broške                                                11 2  
Kresnička 5 6 2 
BZ italijanščina  - Il topolino di biblioteca  4 2 
kolesarski izpit                                              / / 11 
likovni natečaji:  BODI UMETNIK                            / Priznanje   
Likovni natečaj: Češnja od cveta do…  sodelovanje  
Likovni natečaj: Moja pot v šolo  sodelovanje  
Likovni natečaj: Šivilja in škarjice                                       nagrada - - 
Likovni natečaj: Ogledalo mojega okolja nagrada - - 
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Prireditve, nastopi, srečanja, pomembni dogodki: 
 

3. 9. 2018     Začetek pouka v novem šolskem letu. Učence 2. do 5. razreda je pozdravila vodja 
šole Nadaj Pahor Bizjak. Prvošolce ter njihove starše je pozdravil ravnatelj mag. 
Primož Hvala Kamenšček in razredničarka. Kulturni program je pripravil 2. razred 
in pevski zbor pod vodstvom Helene Hvala Prah. Vodja prireditve Nadaj Pahor 
Bizjak 

14. 9. 2018 Prireditev ob dnevu teritorialnega polka v vojašnici na Ajševici. Nastopal OPZ in 
učenci. 

24. 9. -28. 9. 2018     Plavalni tečaj za 3. razred na Policah v Ajdovščini. 

28. 9. 2017 Potekalo je 33. šolsko izbirno tekmovanje iz znanja logike do 5. razreda. 
Priznanje so prejeli: Sara Kacafura, Domink Ušaj 
Mentorica: Rut Jarc 

1. - 5. 11. 2018 Teden otroka posvečen kvalitetnemu preživljanju prostega časa in predstavitev 
dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.  

3. 10. 2018 1. in 2. razred: Glasbena dramatizacija Trije metulji za vrtec in 3.-5.razred. 
Mentorici: Helena Hvala Prah, Nadja Pahor Bizjak 

18. 10. 2018 Izpraznitev šole 

22. 1. 2018 Ogled centralne čistilne naprave v Vrtojbi – 5. razred 

24. 10. 2018 Prižig lučk v spomin vsem žrtvam prve svetovne vojne 

7. 11. 2018 Obisk mlečne kraljice 

7. in 8. 11. 2018 POŠ Vogrsko in vrtec Zvezdica– zbiralna akcija papirja. Zbrali smo 740 kg papirja. 
Koordinatorka akcije Janja Prinčič 

16. 11. 2018 Slovenski tradicionalni zajtrk 

30. 11. 2018 Izpraznitev šole (ponovitev vaje) 

6. 12. 2018 OGLEDALO MOJEGA OKOLJA 2018 - Zaključna prireditev ob 17,30 uri v prostorih 
Biotehnične šole v Šempetru pri Gorici.  
Nagrada: Marta Modic, 2. razred 
Mentorica: Nadja Pahor Bizjak 

8. 12. 2018 Prednovoletno srečanje društva upokojencev Vogrsko – nastopil OPZ in 5. 
razred. Vodja prireditve Rut Jarc. 

11.12. 2018     POŠ Vogrsko in vrtec Zvezdica: Božično-novoletna prireditev  
Vodja prireditve: Helena Hvala Prah 
Prižig lučk Vogrsko 

17. 12. 2018 Velika kotalkarska božično-novoletna revija v Renčah. 

21. 12. 2019 Baletna predstava: La Fontainove basni v Kulturnem donu v Vrtojbi 

20. 1. 2019 Nagradna predstava za pevske zbore – baletna predstava Kekec v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. 

6. 2. 2019 Šola in vrtec Zvezdica. Proslava ob kulturnem prazniku in srečanje z ravnateljem. 
Vodja prireditve: Sara Ambrožič 

6. 2. 2019 Šolsko tekmovanje iz naravoslovja Kresnička 
Priznanja so prejeli: 
1. razred: Maja Fratnik, Gašper Kikelj, Luka Melinc  
2. razred: Žan Gregorič, Filip Gruden, Asja Nardin, Tilen Saksida, Luka Vodopivec 
3. razred: Blaž Fornazarič, Tilen Fratnik, Tinakra Šuligoj, Jure Bratuš, Tia Rustja 
4. razred: Ela Abram 
5. razred: Nik Šavor, Žan Zorzut Furlan 
 
Mentorice: Helena Hvala Prah, Nadja Pahor Bizjak, Janja Prinčič, Sara Ambrožič, 
Rut Jarc   
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5. 3. 2019 Kulturni dan - Pustovanje na matični šoli 
Predstava Glasbene mladine - Mehurčki  

11. – 15. 3. 2019 Teden astronomije 

11. 3. 2019 Otvoritev in ogled razstave Sto let pod skupnim nebom na matični šoli 

12. 3. 2019 Delavnice o astronomiji – študentke PEF za 1. do 4. razed 

15. 3. 2019 Obisk planetarija  
Delavnice in srečanje s starši na temo astronomije. 

21. 3. 2019     Šolsko matematično tekmovanje Kenguru 
Priznanja so prejeli:  
2. razred: Filip Gruden, Tilen Saksida, Luka Vodopivec 
3. razred: Blaž Fornazarič, Jure Bratuš, Tia Rustja 
 
Mentorice: Nadja Pahor Bizjak, Janja Prinčič,  

22. 3. 2019 Premik – proslava ob obletnici začetka mobilizacijsko-taktične vaje Premik 91. 
Nastopili so OPZ Vogrsko in učenci. 
Vodja prireditve: Andrejka Rijavec 

27. 3. 2019 Nagradni izlet  natečaja »Škrabčevo leto«; Nagrajenca Tia Rustja in Tilen Saksida 
ter članica ocenjevalne komisije Nadja Pahor Bizjak  

28. 3. 2019 Dobrodelna prireditev MOJA DRUŽINA JE MOJE ZAVETJE   
Nastopal Otroški pevski zbor pod vodstvom Helene Hvala Prah in Pihalni orkester 
Vogrsko 

1. – 5. 4. 2019 Šola v naravi za 4. razred na Debelem Rtiču, spremljala razredničarka Janja 
Prinčič 

11. 4. 2019 Pomladni koncert Godbeniške šole Vogrsko, nastopal OPZ Vogrsko pod  . 

17.  4. 2019 Ekskurzija ZOO Punta verde Lignano v Italiji za učence krožka italijanščine in 
mentorico Haidejo Černe. 

17. 4. 2019 Revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici – OPZ Šempeter, OPZ 
Vogrsko pod vodstvom Helene Hvala Prah 

23. 4. 2019 Vseslovensko petje s srci – petje ljudskih pesmi pod lipo pred šolo 

7. 5. 2019 Ogled CERO 3. – 5. razred 

9. - 13. 5. 2019 Zbiralna akcija papirja skupaj z vrtcem Zvezdica. Zbrali smo 660 kg papirja. 
Koordinatorka akcije Janja Prinčič. 

12. 5. 2019 Nastop presenečenja na konvenciji Zveze Lions klubov Slovenije v hotelu Perla v 
Novi Gorici; nastopil OPZ 

15. 5. 2019 Tek podnebne solidarnosti  

31. 5. 2019 Zaključek akcije za čiste zobe, zmagovalni razred 2. in 5. Vog 

10. 6. 2018 Predstava Kekec v Bukovici za OŠ Renče in Šempeter s podružnicami; v programu 
so sodelovali učenci POŠ Vogrsko člani OPZ Vogrsko 

11. 6. 2019 Kolesarski izpit 

12. 6. 2019 OVE in URE dan - učenci 1. in 2. razreda so se udeležili iger, delavnic in animacij 
na temo trajnostna energija pred Mestno občino v Novi Gorici. 

13. 6. 2019 Prireditev ob zaključku bralne značke; bralno značko je osvojilo 40 učencev. 

14. 6. 2019 Male olimpijske igre Nove Gorice - Sončkov dan  

16. 6. 2019 Nastop na krajevnem prazniku Vogrsko – OPZ s Pihalnim orkestrom, Šolskim 
orkestrom in Rudijem Bučarjem. 
Zaključno srečanje s starši  

20. 6. 2019 Srečanje z ravnateljem ob zaključku šolskega leta. Program pripravili učenci šole 
in otroci iz vrtca, vodja prireditve Janja Prinčič. 

21. 6. 2019 Obisk učencev iz OŠ Kozara in druženje s petošolci. 

24. 6. 2019  Podelitev spričeval, pohval in priznanj ob koncu šolskega leta. 
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Sodelovanje s starši je potekalo po ustaljenih oblikah. Med letom smo sodelovali tudi s KS Vogrsko, 
Godbeniško šolo Vogrsko, Pihalnim orkestrom Vogrsko, Športnim društvom Škulja, Kulturno 
turističnim društvom Vogrsko, Občino Renče-Vogrsko, društvo ekstremnih športov, Komunala, OŠ 
Kozara, Društvom Veteran Nova Gorica, Vojašnico Ajševica, ŠD Sonček, Golea, Nogometnim društvom 
Renče, Kotalkarskim klubom Renče, Gasilskim društvom Renče, Odbojkarskim klubom Nova Gorica, 
Konjeniškim klubom Ajševica, z delavkami zdravstvene in zobozdravstvene preventive ZD Nova Gorica.  
 
Dobro smo bili povezani tudi z vodstvom šole, strokovnimi delavci šole, šolsko svetovalno službo, 
vrtcem Zvezdica Vogrsko, podružnično šolo Vrtojba in drugimi zaposlenimi na centralni šoli.     
      
21. POROČILO BOLNIŠNIČNE ŠOLE 
 
Poročilo o delu oddelka 
V šolskem letu 2018/2019 sva v bolnišnični šoli poučevali Andreja Krumberger in Karmen Žigon. 
Vključenih je bilo 491 učencev in 150 dijakov. Pouk je potekal v učilnici in po sobah. Zaradi specifike 
dela je bil v veliko primerih individualen. Občasno sva se posluževali skupinskega dela, predvsem ko je 
šlo za ustvarjalne dejavnosti. V bolnišnični oddelek so bili vključeni učenci osnovnošolskih in 
srednješolskih programov, prav tako pa tudi učenci šol s prilagojenim učnim programom. Učiteljici sva 
tekom šolskega leta tudi ves čas urejali in posodabljali knjižnico bolnišnične šole.  
 
Ker se na pediatriji zdravijo različno bolni učenci, je potrebno poznavanje načina zdravljenja in pristopa 
k vsakemu posamezniku. Zato je za učitelja pomembno, da se sproti prilagaja nastalim situacijam, ki se 
pogosto spreminjajo. Da je bila učencem zagotovljena optimalna strokovna pomoč, sva bili v stalnem 
stiku in dogovorih z zdravstvenim osebjem in starši teh otrok, njihovimi matičnimi šolami ter 
bolnišničnimi učitelji v ostalih slovenskih bolnišničnih šolah. Prav tako je bilo za izvedbo optimalnega 
vzgojno-izobraževalnega procesa pomembno sprotno sodelovanje z vodstvom in  ostalimi strokovnimi  
delavci naše šole. Zelo dobro smo sodelovali z bolnišničnim vrtcem, vodstvom bolnišnice dr. Franca 
Derganca in njihovimi nekaterimi drugimi strokovnimi službami ter Zdravstveno šolo iz Nove Gorice. 
Ker letos na pediatriji gostuje bolnišnica Stara Gora, smo sodelovali tudi z njihovimi strokovnimi 
delavkami, predvsem ob različnih prireditvah in obiskih. 
 
Projekti 
Kot vodja projekta sem med šolskim letom iskala potencialne donatorje za izdajo zbornika, ki smo ga 
zastavili v preteklem letu. Napori so se poplačali v mesecu maju, ko je zbornik »Da bi sijalo sonce« izšel 
v tiskani obliki, dostopen pa  je tudi na spletu. V nastali publikaciji so prvič predstavljene skupaj vse 
slovenske bolnišnične šole. Predstavljen je bil na srečanju slovenskih bolnišničnih učiteljev v Ljubljani. 
Ob sodelovanju z ravnateljem se je projekt uspešno zaključil. 
 
Izobraževanje 
Strokovno izobraževanje je potekalo v okviru izobraževanj na šoli in srečanja bolnišničnih učiteljev na 
strokovnem srečanju v Ljubljani.  
  
10.09.2018 dr. Karel Gržan- Sodobna družba , vloga staršev pri vzgoji otrok  
20.11.2018 Matjaž Prosen – Varstvo pri delu in gašenje začetnih požarov 
21.2.2019 Ustvarjalno mišljenje  
12.03.2019 Bojan Kodelja – Izzivalec ulice 2  
14.5.2019 Posvet o zasvojenosti Društva Projekt Človek (Andreja) 
31.5.2019 Srečanje bolnišničnih učiteljev – predstavitev zbornika   (Andreja) 
in internega izobraževanja o beleženju EDČ. 
Med šolskim letom sva sproti pripravljali in objavljali gradiva za spletno stran šole oziroma objavljali v 
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spletnih časopisih Velika in Mala Šem5ka, prav tako pa tudi za občinsko in bolnišnično glasilo.  
 
Druge dejavnosti 
Že vsa leta sodelujemo tudi s predstavniki različnih dejavnosti in inštitucijami ter šolami in vrtci, ki 
razveselijo otroke na zdravljenju s predstavami. Uspešen je bil obisk naših dveh vzgojiteljev s 
kamišibajem, zato si obetamo obiske tudi v naslednjem šolskem letu. Vsak prvi ponedeljek v mesecu 
so nas obiskali Rdeči noski. Kot novost smo letos uvedli sodelovanje z Društvom Tačke pomagačke, ki je 
obeležilo prvi obisk na pediatriji 14. 1. 2018 in se bo nadaljevalo tudi v naslednjem šolskem letu. Poleg 
tega smo sodelovali tudi z igralcem Radošem Bolčino, PGD Šempeter pri Gorici, strokovnimi delavkami 
oddelka iz Stare Gore, dijaki SŠ Veno Pilon Ajdovščina, smer Predšolska vzgoja, šempetrskim Miklavžem 
in njegovim spremstvom, strokovnimi delavkami vrtca Šempas, strokovnimi delavkami vrtca Nova 
Gorica, dobrotnico Sibilo in Goriško knjižnico Franceta Bevka.  
 
V šolskem letu 2018/2019 sva bolnišnični učiteljici sodelovali pri naslednjih dogodkih in dejavnostih: 

SEPTEMBER 

- slovesen začetek šol. leta 
- postavitev panojev z jesensko tematiko in dekoracije po bolniških sobah in hodnikih 
- projekt Pozdrav jeseni z delavnicami in razstavo izdelkov 
- predstavitev dela bolnišnične šole dijakom srednje zdravstvene šole 
- 21. 9. 2018 ustvarjalne delavnice »Prvi dan jeseni« in postavitev razstave izdelkov v avli na pediatriji 

OKTOBER 

- ustvarjalne delavnice ob tednu otroka na temo Prosti čas 
- 4. 10. 2018 Primož Barle in  Metka Serženta z gledališčem kamišibaj na obisku 
- 5. 10. 2018 postavitev razstave likovnih del učencev višjih razredov OŠ Ivana Roba v čakalnici 
pediatrične ambulante 
- 18. 10. 2018 obisk gasilcev PGD Šempeter pri Gorici s predstavitvijo dela in zaščitne obleke 
- 18. 10. 2018 udeležba na prireditvi Pesem je del moje biti 
- 24. 10. 2018 obeležitev 100. obletnice konca 1. svetovne vojne z izdelavo in razstavo plakata v avli na 
pediatriji 
- 25. 10. 2018 postavitev razstave izdelkov za noč čarovnic v avli na pediatriji 
- postavitev dekoracije v avli, po sobah, v učilnici in po ambulantah 
- zaključek projektnega dela ob dnevu zdravja s pogovori in povzetki učencev 

NOVEMBER 

- postavitev panojev z zimsko tematiko, dekoracij v sobah in otroški ambulanti na polikliniki 
- ustvarjalne delavnice ob Svetovnem dnevu otroka 
- razstava likovnih izdelkov v avli 
- izdelovanje novoletnih okraskov, vizitk 
- 14. 11. 2018 skupna delavnica bolnišničnih učiteljic in vzgojiteljice s strokovnimi delavkami oddelka 
iz Stare Gore 

DECEMBER 

- 4. 12. 2018 Novoletna jelka, predstava dijakov SŠ Veno Pilon Ajdovščina, smer Predšolska vzgoja 
- 5. 12. 2018 postavitev in okrasitev novoletne jelke v avli in ambulanti + ustvarjalne delavnice - 
izdelovanje novoletnih okraskov, vizitke ter prižig lučk 
- 6. 12. 2018 Miklavževanje na pediatriji in nastop otroškega zbora pod vodstvom zborovodkinje Mojce 
Podbersič in igralcev  
- postavitev razstave izdelkov učencev 1.a in 1.b OŠ Ivana Roba v avli na pediatriji 
- 10. 12. 2018 gostovanje strokovnih delavk vrtca Šempas z glasbeno pravljico Snežinka Rozi 
- 14. 12. 2018 obisk predstavnikov Goriške knjižnice s knjigami za otroke, ki so na zdravljenju v 
dopoldanskem času, popoldan obisk dedka Mraza, zabava in obdaritev otrok 
- 17. 12. 2018 gostovanje strokovnih delavk vrtca Nova Gorica z igrico Melje, melje mlinček 
- 20. 12. 2018 obisk dobrotnice Sibile, ki je obdarila vse otroke na zdravljenju 
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JANUAR 

- predstavitev dela bolnišnične šole dijakom srednje zdravstvene šole 
- 14. 1. 2019 obisk terapevtskega para Društva tačke pomagačke, Cvetke Gorjan in psičke Varvi 
- dnevi lepih zimskih pravljic 
- objava prispevka v bolnišničnem glasilu Vezi, nastala v sodelovanju bolnišnične šole z bolnišnico na 
temo preprečevanja okužb 
- izvedba literarne delavnice na temo Veriga prijateljstva in predstavitev nastalih del v avli na oddelku 

FEBRUAR 

-  ustvarjalna delavnica ob mesecu kulture, razstava izdelkov v avli pediatrije  
- izdelava in razstava plakata o življenju in delu Franceta Prešerna  
- 14. 2. 2019 likovne delavnice Izdelajmo Valentinovo čestitko oz. drobno pozornost za ljubljeno osebo 
- dekoracija avle, učilnice in ambulant s pustno in valentinovo tematiko 
- ustvarjalne delavnice v pustnem času 

MAREC 

- 5. 3. 2019 pustne delavnice s pustovanjem 
- ustvarjalne delavnice za dan žena, obdaritev delavk in ostalih žensk na pediatriji s simboličnimi darilci 
- 7. 3. 2019 postavitev pomladne dekoracije v avli in pediatrični čakalnici 
- delavnica izdelovanja cvetja za obdaritev mamic ob materinskem dnevu 
- 11. 3. 2019 sodelovanje na prireditvi » 100 let pod skupnim nebom«  
- 21. 3. 2019 strokovni prikaz razkuževanja 

APRIL 

- 1. 4. 2019 krasitev skupnih prostorov in učilnice z likovnimi izdelki z velikonočnimi motivi 
- ustvarjalne delavnice z velikonočno tematiko 
- 17. 4. 2019 obisk terapevtskega para Ule in Borisa Leskovarja Društva Tačke pomagačke 
- 19. 4. 2019 obeležitev velike noči z razdelitvijo velikonočnih košaric in pirhov 
- obeležitev Svetovnega dneva zdravja 
- predstavitev bolnišnične šole dijakom zdravstvene šole 

MAJ 

- ustvarjalne delavnice origami 
- 22. 5. 2019 obisk terapevtskega para Ule in Borisa Leskovarja Društva Tačke pomagačke 
- 31. 5. 2019 predstavitev zbornika literarnih in likovnih del učencev slovenskih bolnišničnih šolskih 
oddelkov z naslovom »Da bi sijalo sonce« na srečanju bolnišničnih učiteljev Slovenije v Ljubljani 
- pogovorna delavnica Imejmo se radi 

JUNIJ 

- pogovorna delavnica Čudežno zdravilo 
- obisk terapevtskega para Gaie in Ane Cukijati Društva Tačke pomagačke 
- postavitev razstave izdelkov učencev petih razredov podaljšanega bivanja (8. skupina) OŠ Ivana Roba 
v avli na pediatriji 
- ustvarjalne delavnice: izdelava aplikacij s poletnimi motivi in postavitev panojev v avli pediatrije 
- delavnica Origami  
- slovesen zaključek šolskega leta 

 
22. POROČILO PODALJŠANEGA BIVANJA  2018/19 
 
V letošnjem letu smo imeli na matični šoli v Šempetru 8 oddelkov podaljšanega bivanja, na podružnični 
šoli v Vrtojbi 4 oddelke in na podružnični šoli na Vogrskem 2. Skupine smo oblikovali glede na 
normative. Delo je potekalo po načrtovanem in zastavljenem programu. 
Čas sprostitvene dejavnosti smo na centralni šoli preživljali na zelenici (1. in 2. razredi) in na športnem 
igrišču (3., 4. in 5. razredi). V primeru slabega vremena smo ta čas preživljali v razredih, trim kabinetu 
in telovadnicah. Na podružnicah so potekale sprostitvene dejavnosti na šolskem igrišču, v primeru 
slabega vremena pa v telovadnici ali v razredu. 
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Aktiv PB se je v tem šolskem letu sestal desetkrat. Poleg teh srečanj pa smo zaradi narave dela sproti 
komunicirale in reševale nepredvidene vsebine, ki jih je bilo potrebno takoj rešiti. 
Na aktivih smo se dogovorile o načrtovanju in poteku dejavnosti v okviru podaljšanega bivanja: 

- možnosti rednega povezovanja in sodelovanja pri pouku, 
- izvajanje različnih dejavnosti v času PB, 
- sodelovanje in izvajanje projektov »šola eksperimentov«, 
- navajanje učencev na samostojno učenje, 
- vzgoja problematika,  
- potek kosil, 
- uporaba novih športnih in didaktičnih pripomočkov za podaljšano bivanje, 
- urejanje  in dekoracija avle, 
- šolski projekti – Moja beseda velja, 
- šolski list – Ščipavček, ki smo ga izdali v PB, 
- literarno–likovni natečaj Dragotina Ketteja: Šivilja in škarjice in Otroci pomagajo otrokom, 
- vsebina tedna otroka, 
- sodelovanje pri izdelavi pustnih mask, 
- urejanje šolske okolice. 

 
Vsebine izvedenih dejavnosti: 
V jedilnici so bile v času kosila dežurne učiteljice, ki so otroke razporejale in nadzirale tako, da je bilo 
med kosilom čim manj hrupa. Po končanem kosilu so odšli učenci na igrišče ali v telovadnico. Otroke 
smo navajale na higieno, kulturen odnos med hranjenjem, na zdravo prehrano in na to, da je bilo čim 
manj odpadne hrane.  
Vsaka učiteljica podaljšanega bivanja je bila po eno ali dve uri na teden prisotna pri dopoldanskem 
pouku kot druga strokovna delavka. Nudila je  pomoč težje vodljivim in težje učljivim učencem. O 
vsebini dela sta se dogovarjali z razredno učiteljico. 
Na POŠ Vogrsko nudita učiteljici pomoč učencem po dogovoru z razredničarkami po 1 uro na teden. 
oziroma, več po potrebi. 
 
Učiteljice so v času PB izvajale za učence, ki so bili vključeni v PB, različne dejavnosti: 
uporaba računalnika, šivanje, delavnica ustvarjalnosti, vrtnarske urice, naše male sive celice, delavnica 
eksperimentov, Leo leo, likovne ustvarjalnice, plesne delavnice, branje pravljic, zanke in uganke, 
socialne igre, zgodovinske zgodbe … 
Na matični šoli in podružnici Vrtojba so potekale te dejavnosti redno, na podružnični šoli Vogrsko je 
bilo to, zaradi same organizacije dela, težje izvedljivo in so se izvajale dejavnosti občasno.  
Učenci so se v dejavnosti vključevali  po lastnih željah in interesih. 
 
Vsakodnevno smo koristile športne in didaktične pripomočke, ki smo jih ob začetku leta  (za teden 
otroka) dobili za podaljšano bivanje. Učence je bilo potrebno navajati na skrben in odgovoren odnos 
do njih. Ker pa so te rekvizite, na matični šoli, koristili tudi učenci med dopoldanskim glavnim 
odmorom,  so se hitro uničili in porazgubili.  
Pri učnih urah smo učence navajali na samostojno učenje in odgovornost do opravljanja nalog in 
zadolžitev. Ob tem bi pohvalili delo šolskih svetovalnih delavk, prostovoljcev in gospe Haideje Černe, 
ki so v času podaljšanega bivanja nudili pomoč učno šibkejšim učencem. 
Učenci so se v prostem času igrali različne namizne družabne igre, pri čemer so se učili upoštevati 
pravila in razvijati  potrpežljivost. Sami so izdelovali družabne igre s svojimi pravili, pri čemer so 
uporabili ustvarjalnost in domišljijo.  
V podaljšanem bivanju smo se posluževali tudi socialnih iger,  s katerimi so učenci razvijal 
socialne in komunikacijske veščine. Poleg tega so se učenci navajali na ustrezno samostojno reševanje 
konfliktov. Pri ustvarjalnem preživljanju prostega časa smo z učenci uporabljali predvsem odpadni 
material in tako prispevali k varčevanju in k večji ekološki osveščenosti otrok. Pri izbiri ideje smo 
upoštevali načelo varčnosti in racionalne izrabe materialov. 
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Med letom smo z rednim krašenjem panojev in avle skrbeli za lepšo urejenost naše šole in naših 
podružnic.  
Sodelovali smo v projektu Moja beseda velja in se trudile, da smo z doslednim vodenjem, glede na 
temo meseca, navajale učence na umerjeno in strpno sobivanje. 
 
V Tednu otroka so zunanji izvajalci predstavili različne športne dejavnosti. Prijavilo se je preveč 
izvajalcev in je v bodoče smiselno izbrati manj predstavitev, da bo ta čas potekal bolj umirjeno. 
V tednu, ko je bil slovenski tradicionalni zajtrk, smo na POŠ Vogrsko pripravili malo šolsko tržnico s 
pridelki in izdelki iz domačega okolja, ki so jih učenci prinesli. V tednu otroka smo skupaj z učenci 
obnovili talne igre (ristanc in druge skakalne igre). 
Sodelovali smo pri soustvarjanju Šem5ke. Nekaj razredov PB je sodelovalo v šolskem likovnem natečaju 
na temo Šivilja in škarjice ter pri projektu Mednarodni mesec šolskih knjižnic in likovnem natečaju 
Otroci pomagajo otrokom. 
V okviru PB je izšla druga izdaja Ščipavčka, ki je bila posvečena 110-obletnici rojstva Ivana Roba. Časopis 
so  v papirnati obliki prejeli vsi učenci razredne stopnje, učenci predmetne stopnje pa v elektronski 
obliki. Prispevkov na to temo je bilo zelo veliko, zato smo pripravile v avli razstavo o Ivanu Robu. 
Učiteljice smo pomagale pri izdelavi pustnih mask za skupino višješolcev, ki so oblikovali pustno 
skupino in se udeležili pustnega sprevoda. 
 
Zainteresirani učenci so na dan odprtih vrat obiskali plezalno steno in pod vodstvom plezalcev aktivno 
sodelovali. 
 
V času PB so učenci pod vodstvom učiteljice mentorice skrbeli za urejenost šolske okolice. 
 
Učenci, ki so bilo vključeni v 8. skupino, so pod mentorstvom učiteljice sodelovali s pediatričnim 
oddelkom bolnišnične šole. Zanje so izdelali poletno dekoracijo in didaktične igre iz naravnih 
materialov. 
 
Udeležile smo se naslednjih izobraževanj: 
Delavke podaljšanega bivanja smo se udeležile vseh izobraževanj, ki so nam bile ponujene s strani 
zavoda: 

- Varstvo in zdravje pri delu, predavatelj Matjaž Prosen, 
- Vzgoja otrok in staršev, vsi, predavatelj Karel Gržan,  
- določanje ciljev po vertikali za MAT, SLO, TJA  
- Moja beseda velja,  
- EDČ 
- Proslava za 50.obletnico Vstajenje Primorske in 100. obletnica 1. svetovne vojne 

Individualno smo se udeležile različnih izobraževanj: 
Monika Bagon:  

- UNICEF Slovenija: Pomoč otroku, ki je doživel težje izkušnje 
- ZPM: Otroški parlament v letošnjem letu  

Nina Bednarik 
- Da branje ne postane španska vas   
- Socialno učenje  

Lara Tavčar: 
         -  Študijska skupina za knjižničarstvo  
          - Prevzemanje in zaloga (Cobiss)  
Ana Kure Baša 

- Samo-ZAVEST v razredu  
 
Tina Posedel, Nika Možina 
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- Disleksija, predavanje za VVO, predavateljici Dolores Rijavec Strosar in Irena Dirjec  
 
23. POROČILO O JUTRANJEM VARSTVU 
 
Na matični šoli je potekalo jutranje varstvo za učence od prvega do petega razreda. 
Za učence prvega in drugega razreda je jutranje varstvo organizirano v učilnici št. 3 in se začne ob 6.30, 
zaključi pa ob 8.00; za učence od tretjega do petega razreda poteka jutranje varstvo v učilnici št. 5, 
začne se ob 6.30, zaključi pa ob 8.uri. 
V prvem in drugem razredu na matični šoli so se v enem tednu izmenjale tri učiteljice: Lara Tavčar, 
Miroslava Fon (Maja Perko) in Jasna Telarevič. Učenci so jutranje varstvo redno obiskovali. V tem času 
so učenci izdelovali različne izdelke, veliko risali, barvali, poslušali glasbo. Učenci so spoznavali in 
utrjevali pravila družabnih iger, s katerimi so se radi igrali. V bralnem kotičku so se učenci odpočili, brali 
in si ogledovali otroške knjige. Skrbeli so za živali v razredu (ribe, želve, paličnjake). Glede na zgodnje 
prihajanje v šolo so učenci potrebovali veliko nežnosti in crkljanja. 
V skupini od tretjega do petega razreda so tudi bile tri učiteljice: Neda Mikuž, Sonja Kodelja in Lara 
Tavčar.  Učenci so ustvarjali, igrali družabne igre, si ogledali risane filme, barvali, risali, se pogovarjali 
med seboj, nekateri pa so se posvetili učenju.  
Vse učiteljice smo skrbele za prijazne in prijateljske odnose med učenci ter vztrajale pri uporabi 
vljudnostnih izrazov olikanega obnašanja. 
 
Na podružnični šoli v Vrtojbi je jutranje varstvo potekalo v glasbeni učilnici. V oddelku JV sta bili 
učiteljici Karmen Grosar in Kristina Stopar Jenišek, od 6.30 do 8.00.  
Učenci so se družili po kotičkih in sodelovali v različnih aktivnostih: poslušanje pravljic, barvanje 
pobarvank, risanje, družabne igre in različne namizne igre. Letos sta bili najbolj atraktivni igri zlaganje 
kock in domine. Število učencev se je med letom spreminjalo, včasih so prišli skoraj vsi, včasih jih je 
bilo manj, predvsem v zimskem času, ko je več bolnih. Občasno pa so se v jutranje varstvo vključili tudi 
učenci, ki so prišli v šolo pred 7.30. 
Od 7.45 do 8.00 se je vsak dan pridružila še ena učiteljica razredne stopnje, ker je bilo potrebno 
poskrbeti za varnost učencev, saj je v tem času bila prisotna že večina učencev.    
 
Na podružnični šoli na Vogrskem se je jutranje varstvo potekalo za učence od prvega do petega razreda, 
od 7.00 do 8.00. Izvajale so ga učiteljice Sara Ambrožič, Janja Prinčič in Rut Jarc. Jutranje varstvo je 
potekalo umirjeno. Otroci so prebirali razne knjige ter revije, risali in barvali pobarvanke, se igrali razne 
družabne igre ter igre vlog. Ustvarjali smo razne izdelke (velikonočne zajčke, kačje pastirje, knjižna 
kazala…) iz odpadnega papirja. 
 
24. POROČILO O IZVAJANJU POPOLDANSKE UČNE POMOČI 
 
V šolskem letu 2018/19 se je popoldanska učna pomoč na šoli izvajala v obsegu dvajsetih ur tedensko, 
v času od ponedeljka do petka, od 12.30 do 16.30. Od 12.30 do 13.00 sem pridobivala podatke od 
učiteljev, kopirala vaje, pregledovala vpise v programu e-asistent, preverila če imajo učenci domačo 
nalogo in kaj imajo za domačo nalogo, pregledam vpise učiteljev o učencih, ki obiskujejo PUP idr. 
Skrbela sem torej ne zgolj za učno podporo ampak tudi za svetovalno podporo učencem. Spremljala 
sem jih, če so bili zaradi neželenega vedenja vpisani, če se je zgodil konflikt, ki bi ga bilo potrebno rešiti 
ipd.  
Ker sem bila zaposlena delno tudi kot svetovalna delavka, sem delo kombinirala in za učence, ki so 
obiskovali učno pomoč, sodelovala s šolsko svetovalno službo, razredniki, učitelji posameznih 
predmetov in po potrebi tudi s starši. Ob zaključku ocenjevalnih konferenc so razredniki dobili povratno 
informacijo o udeležbi njihovih učencev pri učni pomoči. Informacija se je izkazala za pozitivno, saj se 
urnik oz. prisotnost na popoldanski učni pomoči ne beleži v programu easistent. Sama sem ga 
uporabljala kot drugi strokovni delavec in opombe vpisovala pod zavihek »druge opombe«, sama pa 
sem tudi direktno sporočala staršem.  
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Večina učencev je po pouku prihajalo pisati domače naloge. Nekateri so nekaj pred 14. uro odšli z 
avtobusom domov. Prosti čas, ki bi lahko bil prost, so ti učenci torej koristno izrabili za šolske 
obveznosti. Mnogo učencev, ki so doma v bližini šole, si je urnik pomoči prilagajalo glede na urnik 
drugih izven šolskih aktivnosti ter glede na urnik ocenjevanj. Nekateri so prišli po pouku, drugi so šli 
domov in se vrnili ob uri, ki jim je ustrezala. Nekateri učenci so učno pomoč obiskovali redno, nekateri 
občasno oz. ko so potrebovali pomoč. 
Bili so tudi učenci, ki so zaradi različnih vzrokov ostali na šoli in imeli časa, da so medtem prišli na 
popoldansko učno pomoč in v tem času prostovoljno pomagali sovrstnikom pri pisanju domačih nalog 
oz. tudi pri učenju. Poleg tega je med učno pomočjo potekalo tudi organizirano prostovoljstvo.  
Število otrok se je torej od dneva do dneva nekoliko spreminjalo. Število vseh otrok, ki so obiskovali 
popoldansko učno pomoč, je razvidna v spodnji preglednici. 
 

Razred Št. učencev 

5. r. 2 

6. r. 15 

7. r. 14 

8. r. 7 

9. r. 2 

Skupaj 40 

 
Po 15. uri je učna pomoč potekala za posamezne učence oz. manjše skupine učencev. Število učencev, 
ki so bili prisotni, je navedeno v spodnji preglednici. 

Razred Št. učencev 

5. r. 2 

6. r. 3 

7. r. 2 

8. r. 0 

9. r. 0 

Skupaj 7 

   
Vsebina dela popoldanske učne pomoči : 

- pisanje domačih nalog iz MAT, TJA, SLJ, (ZGO, GEO, FIZ, KEM, BIO, NAR, DKE), 
- ponavljanje tekoče snovi in utrjevanje znanja v obliki pisnih vaj in ustnega spraševanja iz MAT, 

TJA, SLJ, 
- urejanje zapiskov iz MAT, TJA, SLJ, NAR, GEO, FIZ, KEM, ZGO, 
- priprave na teste iz MAT, TJA, SLJ, 
- priprave na ustna spraševanja iz MAT, TJA, SLJ, ZGO, GEO, NAR, KEM, BIO, 
- priprave dodatnih vaj za domačo nalogo iz MAT, TJA, SLJ, 
- priprave za plakate in predstavitve, 
- reševanje raznih problemov učencev. 

 
25. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Tudi letošnje poročilo o delu z nadarjenimi učenci bom pričela z mislijo pesnika Radivoja Pahorja, ki je 
zapisal: »… Med potmi tudi sam iščem pot.« 
Načelo našega pristopa pri delu z učenci, ki zmorejo več, ki so željni novih izzivov in izkušenj, smo sledili 
mislim pesnika. Vse učence smo povabili k različnim aktivnostim in vsak od njih je lahko našel področje, 
ki ga je pritegnilo, navdušilo ali pa je ugotovil, da ga to ne zanima. To nenehno iskanje je v obdobju 
odraščanja zelo prisotno, saj so otroci radovedni in stalno brskajo in odkrivajo nove stvari. »Vrh se 
bogati z jedrom ostalih.« Naš moto je, da čim bolj odprto ponudimo vsem učencem vse, kar se na šoli 
dogaja, učenci pa so tisti, ki se odločajo o udeležbi in sodelovanju. 
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Delo z učenci, ki dosegajo višje standarde znanja pri večini predmetov ali izstopajo na posameznem 
področju, je potekalo v okviru pouka v obliki diferenciacije, individualizacije oz. v okviru programa, ki 
so si ga zastavili učitelji po razredih oz. pri posameznih predmetih.  Učenci so pri pouku predstavljali 
teme in področja, ki jih zanimajo ali so del njihove kulturne dediščine. Učitelji so učence povabili k 
dodatnemu pouku, k pripravam na tekmovanja, k interesnim dejavnostim, k udeležbi na natečajih, 
prireditvah, projektih, debatnih turnirjih in tekmovanjih z različnih področij. Nekaj učencev se je 
postavilo v vlogo predavatelja in predstavilo določeno temo svojim sošolcem in učitelju. Svoje znanje 
tujih jezikov so preverjali na ekskurzijah, srečanjih z učenci iz pobratenih šol v Italiji, pri oblikovanju 
glasila s prispevki v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, branju knjig za slovensko angleško in 
italijansko bralno značko… Znanje angleškega jezika so debaterji preverili tudi na mednarodnem 
tekmovanju. Izvedli so intervju s sošolcem v angleščini in ga tudi posneli. Svoja močna področja so 
učenci lahko krepili tudi pri obveznih in neobveznih izbirnih predmetih. Učenci z doseženimi srebrnimi 
in zlatimi priznanji ter učenci, ki so več let sodelovali na prireditvah, so se udeležili nagradnega tabora 
v CŠOD-u v Rakovem Škocjanu in pripravili glasilo o dogajanju na taboru. Učenci, ki so obiskovali izbirni 
predmet sodobna priprava hrane, so za starše in obiskovalce letošnjih razstav pripravili pogostitev. Za 
učence so pripravljali sladice in smutije, ki so jih v odmorih ponujali v Šolski slaščičarni. Nekaj učencev 
se je udeležilo tekmovanja Zlata kuhalnica, šolskega tekmovanja MasterChef in televizijskega 
tekmovanja MasterChef za otroke, kjer sta dva naša šestošolca osvojila tretje mesto. 
Učenci so lahko izkazali tudi svoje sposobnosti vodenja in organizacije. Na šolskem parlamentu so se 
predstavniki razredov aktivno vključevali v pogovore in prenašali predloge v svoje oddelke ter 
zaposlene na šoli in župana opozarjali na težave, ki jih opažajo v šoli ali v občini. Urili so se v vlogi 
prodajalca in pomagali zbirati sredstva za šolski sklad. Ob otvoritvi astronomske razstave so staršem in 
obiskovalcem prireditve predstavili različne eksperimente, ki so jih pripravili z učitelji različnih 
strokovnih področij. 
Že četrto leto zapored se je naša šola udeležila pustne povorke v Šempetru. Tokrat smo predstavili 
Šempetrsko golazen, ki je bila povabljena na poroko Petra in Pavle. Ideja in izvedba je letos navdušila 
prebivalce Tolmina, ki so jim dodelili nagrado za skupinsko masko in prost vstop v Tolminska korita. 
Med šolskim  letom so učenci pripravili in vodili učence na več razstavah, sodelovali na različnih 
prireditvah, prepevali v pevskih zborih, se udeleževali medgeneracijskih srečanj, sprejeli nove 
prvošolce, pomagali učencem, ki so potrebovali pomoč, seznanjali mlajše učence z različnimi 
vsebinami, sodelovali na krajevnih prireditvah ter se povezovali tudi z vrtcem. 
Učenci so se preizkušali in predstavili na športnem, glasbenem, likovnem, jezikovnem, matematičnem, 
biološkem, kemijskem, fizikalnem, geografskem, zgodovinskem, logičnem, naravoslovnem, tehničnem 
področju, na eko kvizih, veseli šoli, debatnih turnirjih, športnih tekmovanjih, v šolskem parlamentu…  
Nekaj let že ponujamo učencem, ki zmorejo slediti in osvajati zahtevnejše vsebine, tudi možnost 
udeležbe  na različnih delavnicah na šoli in izven šole. Učenci so se udeležili matematičnega dne na 
Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo v Kopru. Udeležili so se Festivala 
znanosti v Novi Gorici, ki ga organizira Hiša eksperimentov. Spoznali so tudi nekaj podjetij, društev in 
aktivnosti na posameznih šolah. Učili so se osnov podjetništva in preizkušali zasnovati in predstaviti 
svojo idejo. Na novo je zaživel krožek Podjetniški eksperiment in krožek Prve pomoči. 
Koordinatorice za delo z nadarjenimi po triadah, Neda Mikuž, Kristina Stopar Jenišek in Karmen 
Debenjak, so v predlanskem šolskem letu zasnovale spletni blog Mala in Velika Šem5ka in s to obliko 
predstavljanja aktivnosti na šoli uspešno nadaljevale tudi v letošnjem šolskem letu.  
V timu za delo z nadarjenimi učenci smo tudi v letošnjem šolskem letu organizirali več srečanj z znanimi 
osebami, ki so učencem predstavili svoje delo, hobije in lastne življenjske izkušnje ali jih odpeljali na 
ogled podjetja (Odrasli se predstavijo). Predstavili so se Tanja Zorn Grželj, modna oblikovalka; Nina 
Cijan, novinarka RTV Ljubljana; Klavdija Lutman, voditeljica Biodance. Župan Milan Turk nas je povabil 
v dvorec Coronini in nam predstavil življenje rodbine Coronini ter sam dvorec. Računalniški navdušenci 
so si ogledali podjetje Arctur v Kromberku. 
Tudi v letošnjem šolskem letu so se učenci medgeneracijsko povezovali. Učenci petih razredov so 
odhajali v vrtec, kjer so otrokom prebirali pravljice, učenci višjih razredov pa so jih prebirali v oddelkih 
podaljšanega bivanja. 



71 
 

V času podaljšanega bivanja so učiteljice za učence, ki so bili vključeni v PB, izvajale različne dejavnosti, 
v katere so se učenci vključevali prostovoljno, po lastnih interesih (računalniško opismenjevanje, 
šivanje, delavnica ustvarjalnosti, naše male sive celice, delavnica eksperimentov, Leo leo ( španska 
bralna značka), likovne ustvarjalnice, plesne delavnice, branje pravljic, zanke in uganke, socialne igre, 
zgodovinske zgodbe). 
Na šoli smo izvedli projekt Veriga prijateljstva in projekt Moja beseda velja, s katerima smo želeli 
izboljšati nekatere vidike skupnega življenja.  
Nadarjeni učenci so se vključevali in sodelovali v različnih projektih, ki so se letos odvijali. Pisali so 
prispevke za šolski časopis Ščipalec, za glasilo v treh tujih jezikih: angleškem, italijanskem in nemškem. 
Učili so se tudi francoščine. Vodili so dnevnik odpadkov, pomagali v kuhinji, nas seznanili s količino 
sladkorja, ki se skriva v različnih pijačah in hrani!?!?! Sodelovali so v akciji Podnebni štrajk. Skrbeli so 
tudi za šolski vrtiček. 
Učenci so sodelovali v zelo različnih projektih šole, se udeležili različnih proslav, prireditev… s katerimi 
so spoznavali svet, ljudi, kulturno in zgodovinsko dediščino in še kaj. Ponudba in možnost za razvoj 
nadarjenih in talentiranih učencev je bila velika. Velika pozornost je namenjena tudi medsebojni 
pomoči in razvoju socialnih veščin učencev in učenk. V slogi je moč. 
 
26. POROČILO SLOVENŠČINA ZA TUJCE 
 
V šolskem letu 2018/2019 smo na šoli izvajali slovenščino za tujce. Izvajalke smo bile štiri (Tadeja Karl, 
Nina Bendnařik, Ana Kure Baša in Tatjana Harej). Delo je potekalo v štirih skupinah. Tečaja slovenščine 
se je udeležilo 25 učencev, in sicer od 1. do 8. razreda. Skupaj smo izvedle 128 ur. 
Učenci so na tečaju spoznali slovenski jezik in kulturo. Pri urah so glasno brali, pisali, prosto govorili in 
poslušali besedila.  
 
1. SKUPINA 
Izvajalka: Tadeja Karl, profesorica slovenščine 
Čas izvajanja tečaja: od 23. 10. 2018 do 7. 5. 2019 
Število ur: 20 ur 
Učenci: prva skupina 3 
 
V šolskem letu 2018/2019 sem vodila tečaj slovenščine za tujce priseljence. Tečaj slovenščine je bil 
namenjen učencem, katerim slovenščina ni materni jezik. 
Tečaj slovenščine je potekal vsak torek, 5. šolsko uro. Izvedla sem 20 ur. 
Pri urah izobraževanja priseljencev sem z učenci skupaj utrjevala in ponavljala snov, ki so jo spoznali 
pri pouku. Naš cilj je bil razumeti dana navodila in učno vsebino ter nato ob dodatni razlagi  nalogo 
izvesti in govorno utemeljiti. 
 
Obravnavane teme in doseženi cilji pri urah slovenščine 

UČNA TEMA CILJI 

Medkulturni pozdravi (1. ura) - izkustveno učenje o občutkih in zadregah pri 
srečevanju s predstavniki drugih kultur, 

- učenje o kulturni pogojenosti pozdravljanja, 
- razvijanje komunikacijskih veščin. 

Moja država (2., 3. ura) - spoznajo državne simbole Slovenije ter nekatere 
značilnosti Slovenije, - predstavijo svojo državo – 
državne simbole, posebnosti, običaje ipd.,  

- razvijajo sporazumevalne zmožnosti, 
- razvijajo razumevanje različnosti,  
- razvijajo strpen odnos do drugih in drugačnih, 
- razvijajo občutek pripadnosti skupini.  
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Kviz (4. ura) - Poimenovanje letnih časov, mesecev, datumov, 
praznikov in vrstilnih števnikov.  

- Prepoznavanje določenih značilnosti letnega časa in 
običajev. Slovnica (možne obravnave)  

- Ustrezna raba sklonov.  
- Ustrezna raba velike in male začetnice.  
- Ustrezna raba vrstilnih števnikov. 

Ona ali on (5. ura) - učenci spoznajo pomen in rabo zaimka ona in on in 
različnih besed za poimenovanje oseb: deček 
(fantek), deklica (punčka), fant, punca, otrok, 
dojenček, gospod, gospa. 

Mi se imamo radi (6. ura)  
- Učenci utrjujejo poimenovanja za družinske člane in 

uporabljajo veznik in. 

Osebna izkaznica (7. ura) - Učenci oblikujejo plakat. Nanj narišejo sebe. Plakat 
ob novih učnih temah dopolnjujejo. Nanj narišejo 
stvari, ki jih imajo radi. Ob plakatu se predstavijo: 
povedo svoje ime, starost, kaj imajo radi, kaj radi 
delajo … Uporabimo ga lahko za kasnejše učne ure. 

Štejemo skupaj, En kovač (8. , 9. ura) - Učenci poznajo rabo številk in razumejo glede na 
njihove zmožnosti. Pri ponazarjanju številk si 
pomagam s pikami ali prsti. 

- Raba glavnega števnika 
- Raba vprašalnice Koliko? 
- Raba glagola biti. 

Kaj delam?  
Majin dan (10., 11. ura) 

- Učenci spoznavajo poimenovanja za dejavnosti 
- Raba glagola v sedanjiku ednine, raba odločevalnih 

vprašanj, raba dopolnjevalnih vprašanj. 
- Učencem projiciram sliko. Učenci poimenujejo 

dejavnosti in pripovedujejo kaj počnejo ljudje na 
sliki. 

Sadje in zelenjava (11., 12. ura) - Učenci spoznavajo poimenovanja za sadje in 
zelenjavo, spoznavajo rabo samostalnika in 
pridevnika in barve. 

Hrana in pijača, Katera hrana ni zdrava (13. 
, 14. ura) 

- Učenci utrjujejo poimenovanja za hrano in pijačo, 
spoznavajo vzorec Kaj je za kosilo? Kaj imaš rad? 

- Spoznajo nadpomenki hrana in pijača. Spoznajo 
glagola jesti in piti. 

Slovnične vaje  3. enota (11. ura) - Učenci znajo spregati glagol biti v ed. in mn.  
- Učenci znajo postaviti samostalnik (m., ž. in sr. spol) 

in pridevnik v im. in tož. 
- Učenci znajo ločiti živo od neživega. 

Hiša (Kaj je to?, Čudna hiša), Kam dam 
žogo? (12., 13., 14. ura) 

- Raba imenovalnika,  
- raba pridevnika in samostalnika,  
- raba veznika in,  
- raba tožilnika,  
- raba predlogov v na, pod, nad, med, za 
- raba sedanjika ednine 
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Živali (Živali na kmetiji, Kdo se oglaša, Na 
kmetiji je lepo) (15., 16. 17. Ura) 

- raba imenovalnika 
- raba tožilnika: živost samostalnika 
- besedišče: različne vrste živali in z njimi povezani 

glagoli (muca – mijavkati) 

Koliko je ura? (18. ura) -  naučijo se pravilno ubesediti čas na uri. 

Moje telo, barve, oblačila (19., 20. ura) - spoznajo poimenovanja za dele telesa 
- znajo se opisati 
- spoznajo poimenovanje za barve 

 
Pri urah sem uporabljala naslednjo literaturo: 
Mihaela Knez idr.: Križ kraž: Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za 
neopismenjene otroke. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, 2017. 
Ivana Petrinc Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar: Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na 
tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri 
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, 2009. 
Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar: A, B, C … 1, 2, 3 gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih 
slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku 
za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, 2008. 
 

2. SKUPINA 
Izvajalka: Nina Bednařik, magistrica slovenščine  
Čas izvajanja: od 18. 10. 2018 do 25. 4. 2019  
Število ur: 40 ur (20 ur na skupino) 
Učenci: prva skupina 4, druga skupina 5 
 
V šolskem letu 2018/2019 sem slovenščino za tujce izvajala v dveh skupinah na razredni stopnji. Vodila 
sem tečaj slovenščine za tujce, ki je bil namenjen učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik.  
  
Tečaj slovenščine je potekal ob torkih, 5. šolsko uro (2. skupina) in ob četrtkih, 2. šolsko uro (1. skupina). 
Izvedla sem 20 ur v vsaki skupini.  
  
Učenci (tujci) imajo težave z razumevanjem slovenskega jezika, zato se težko znajdejo v našem okolju. 
Težave imajo pri pouku: nerazumevanje in oteženo branje umetnostnih in neumetnostnih besedil, 
nerazumevanje učiteljeve razlage in navodil, oteženo je tudi sporazumevanje z učiteljem. Prav zaradi 
neznanja slovenščine se težko pogovarjajo tudi s sošolci oz. vrstniki.  
 
Pri urah  z učenci skupaj utrjevala in ponavljala snov, ki so jo spoznali pri pouku. Naš cilj je bil razumeti 
dana navodila in učno vsebino ter nato ob dodatni razlagi  nalogo izvesti in govorno utemeljiti.  
 
Obravnavane teme in doseženi cilji pri urah slovenščine, 1. skupina 

UČNA TEMA  CILJI  

Uvodna ura (1. ura)  Učenci: 
-  se seznanijo s potekom poučevanja, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja,  
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo svojo zastavo in zastavo RS, 
- se predstavijo in o sebi povedo osnovne podatke (ime, 

priimek, naslov, starost, od kod prihajajo, katere jezike 
govorijo), 

- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 
pripravljenost za pogovarjanje s sošolci. 
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Kdo sem in od kod prihajam (2. ura)  Učenci: 
- spoznajo državne simbole Slovenije ter nekatere 

značilnosti Slovenije,  
- predstavijo svojo državo – državne simbole, posebnosti, 

običaje ipd.,   
- razvijajo sporazumevalne zmožnosti,  
- razvijajo razumevanje različnosti,   
- razvijajo strpen odnos do drugih in drugačnih,  
- razvijajo občutek pripadnosti skupini.   

Šolske potrebščine (3. in 4. ura)   Učenci: 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- prepoznajo spoznavajo poimenovanja za šolske 

potrebščine in jih razumejo 
- utrjujejo poimenovanja in rabo imenovalnika 
- pravilno povežejo slike z zapisom 
- pravilno poimenuje določene šolske potrebščine. 

Barve (5. ura)   Učenci: 
- prepoznajo spoznavajo poimenovanja za barve in jih 

ločijo 
- utrjujejo ujemanje samostalnika in pridevnika 
- pravilno rabijo svojilna zaimka moj in tvoj.  

Jaz in moja družina (6.–10.ura)   Učenci: 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- spoznavajo poimenovanja za družinske člane in jih znajo 

samostojno poimenovati, 
- se znajo predstaviti, 
- znajo povprašati po osebi,  
- uzaveščajo rabo zaimka ti, 
- znajo pozdraviti, 
- utrjujejo rabo vprašalnice kdo ali kaj, 
- spoznavajo pomen in rabo zaimka ona in on in različnih 

besed za poimenovanje besed: deček, deklica, fant, 
punca, otrok, dojenček, gospod, gospa, 

- predstavijo svojo družino,  
- uzaveščajo rabo veznika in. 

Barve (11. ura)  Učenci: 
- prepoznajo spoznavajo poimenovanja za barve in jih 

ločijo 
- utrjujejo ujemanje samostalnika in pridevnika 
- pravilno rabijo svojilna zaimka moj in tvoj.  

Številke (12. in 13. ura)   Učenci: 
- spoznavajo poimenovanja za številke, štejejo, 
- se seznanijo s številkami do 10, 
- utrjujejo štetje in poimenovanja za številke, 
- znajo uporabljati glavni števnik, 
- rabijo vprašalnico koliko, 
- znajo uporabiti glagol biti, 
- znajo povedati, koliko so stari otroci, 
- se naučijo pesmico Vse najboljše. 
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Igrače (14.  ura)   Učenci: 
- uporabljajo imenovalnik, ujemanje pridevnika in 

samostalnika, 
- rabijo odločevalna vprašanja, tožilnik, tožilnik ob 

predlogih v, na, 
- rabijo velelnik v vzorcu, 
- uporabljajo svojilni zaimek (moj, tvoj), 
- uporabljajo vprašalnice čigav, čigava, čigavo, 
- spoznavajo poimenovanja za igrače, 
- utrjujejo poimenovanja za igrače. 

Ponovitev (15. ura)  Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov. 

Sadje in zelenjava (16. ura)   Učenci: 
- spoznavajo poimenovanja sadje in zelenjavo, 
- razumejo besedilo, 
- spoznavajo rabo samostalnika in pridevnika, 
- spoznavajo pojma sadje in zelenjava, 
- utrjujejo rabo tožilnika, 
- spoznavajo družljivost besed po spolu. 

Hrana in pijača (17. ura)  Učenci: 
- razumejo besedilo, 
- spoznavajo pojma hrana in pijača, 
- spoznavajo tudi nadpomenki hrana in pijača, 
- uporabljajo odločevalna in dopolnjevalna vprašanja, 
- utrjujejo rabo imenovalnika in tožilnika, 
- spoznavajo rabo tožilnika ob glagolih jesti in piti, 
- spoznavajo družljivost besed po spolu. 

Ponovitev (18. ura)  Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov. 

Kaj delam? (19. ura)   Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov, 
- razumejo besedilo, 
- spoznavajo poimenovanja za dejavnosti, 
- prepoznajo pomen glagola in razumejo izjave, 
- povedo, kaj delajo,  
- spoznavajo rabo glagola v 2. in 3. osebi ednine, 
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- povedo, kaj delajo sošolci in osebe na slikah, 
- ob glagolu rabijo nikalnico ne, 
- povedo, kaj radi delajo. 

Zaključna ura (20. ura)  Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov. 

 
Obravnavane teme in doseženi cilji pri urah slovenščine, 2. skupina 

UČNA TEMA  CILJI  

Uvodna ura (1. ura)  Učenci: 
-  se seznanijo s potekom poučevanja, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja,  
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo svojo zastavo in zastavo RS, 
- se predstavijo in o sebi povedo osnovne podatke (ime, 

priimek, naslov, starost, od kod prihajajo, katere jezike 
govorijo), 

- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 
pripravljenost za pogovarjanje s sošolci. 

Kdo sem in od kod prihajam (2. ura)  Učenci: 
- spoznajo državne simbole Slovenije ter nekatere 

značilnosti Slovenije,  
- predstavijo svojo državo – državne simbole, posebnosti, 

običaje ipd.,   
- razvijajo sporazumevalne zmožnosti,  
- razvijajo razumevanje različnosti,   
- razvijajo strpen odnos do drugih in drugačnih,  
- - razvijajo občutek pripadnosti skupini.   

Šolske potrebščine (3. in 4. ura)   Učenci: 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- prepoznajo spoznavajo poimenovanja za šolske 

potrebščine in jih razumejo 
- utrjujejo poimenovanja in rabo imenovalnika 
- pravilno povežejo slike z zapisom 
- pravilno poimenuje določene šolske potrebščine. 

Barve (5. ura)   Učenci: 
- prepoznajo spoznavajo poimenovanja za barve in jih 

ločijo 
- utrjujejo ujemanje samostalnika in pridevnika 
- pravilno rabijo svojilna zaimka moj in tvoj.  

Jaz in moja družina (6.–10.ura)   Učenci: 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- spoznavajo poimenovanja za družinske člane in jih znajo 

samostojno poimenovati, 
- se znajo predstaviti, 
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- znajo povprašati po osebi,  
- uzaveščajo rabo zaimka ti, 
- znajo pozdraviti, 
- utrjujejo rabo vprašalnice kdo ali kaj, 
- spoznavajo pomen in rabo zaimka ona in on in različnih 

besed za poimenovanje besed: deček, deklica, fant, 
punca, otrok, dojenček, gospod, gospa, 

- predstavijo svojo družino,  
- uzaveščajo rabo veznika in. 

Številke (11. ura) Učenci: 
- spoznavajo poimenovanja za številke, štejejo, 
- se seznanijo s številkami do 10, 
- utrjujejo štetje in poimenovanja za številke, 
- znajo uporabljati glavni števnik, 
- rabijo vprašalnico koliko, 
- znajo uporabiti glagol biti, 
- znajo povedati, koliko so stari otroci, 
- se naučijo pesmico Vse najboljše. 

Ponovitev (12. ura) Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov. 

Igrače (13. in 14.  ura)  Učenci: 
- uporabljajo imenovalnik, ujemanje pridevnika in 

samostalnika, 
- rabijo odločevalna vprašanja, tožilnik, tožilnik ob 

predlogih v, na, 
- rabijo velelnik v vzorcu, 
- uporabljajo svojilni zaimek (moj, tvoj), 
- uporabljajo vprašalnice čigav, čigava, čigavo, 
- spoznavajo poimenovanja za igrače, 
- utrjujejo poimenovanja za igrače. 

Sadnje in zelenjava (15. ura) Učenci: 
- spoznavajo poimenovanja sadje in zelenjavo, 
- razumejo besedilo, 
- spoznavajo rabo samostalnika in pridevnika, 
- spoznavajo pojma sadje in zelenjava, 
- utrjujejo rabo tožilnika, 
- spoznavajo družljivost besed po spolu. 

Hrana in pijača (16. ura)  Učenci: 
- razumejo besedilo, 
- spoznavajo pojma hrana in pijača, 
- spoznavajo tudi nadpomenki hrana in pijača, 
- uporabljajo odločevalna in dopolnjevalna vprašanja, 
- utrjujejo rabo imenovalnika in tožilnika, 
- spoznavajo rabo tožilnika ob glagolih jesti in piti, 
- spoznavajo družljivost besed po spolu. 
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Ponovitev (17. ura) Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov. 

Kaj delam? (18. ura) Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov, 
- razumejo besedilo, 
- spoznavajo poimenovanja za dejavnosti, 
- prepoznajo pomen glagola in razumejo izjave, 
- povedo, kaj delajo,  
- spoznavajo rabo glagola v 2. in 3. osebi ednine, 
- povedo, kaj delajo sošolci in osebe na slikah, 
- ob glagolu rabijo nikalnico ne, 
- povedo, kaj radi delajo. 

Oblačila (19. ura)  Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov (barve, števila, spol), 
- razumejo besedilo, 
- spoznavajo rabi pridevnika ob samostalniku v 

imenovalniku in tožilniku, 
- spoznavajo časovna izraza pozimi in poleti, 
- spoznavajo glagol nositi. 

Zaključna ura (20. ura)  Učenci: 
- razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- pridobivajo zaupanje do novega okolja in razvijajo 

pripravljenost za pogovarjanje s sošolci, 
- prepoznajo pomen in tvorijo smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila, 
- utrjujejo že osvojeno snov. 

 
Pri urah sem uporabljala naslednjo literaturo:  
Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern: Križ kraž 1. Učbenik za začetno učenje 
slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2017.  
Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern: Križ kraž 1. Priročnik za učitelje. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 
 
3. SKUPINA 
Izvajalka: Ana Kure Baša, profesorica slovenščine  
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Čas izvajanja: 1. skupina (od 8. 11. 2018 do 5. 4. 2019), 2. skupina (13. 11. 2018 do 14. 5. 2019)  
Število ur: 40 ur (20 ur na skupino) 
Učenci: prva skupina 7, druga skupina 2 
 
V šolskem letu 2018/2019 sem poučevala slovenščino otroke tujce na podružnični šoli Vrtojba. 
Poučevala sem otroke v dveh skupinah. V prvi skupini so bili učenci 1. in 2. razreda, 4 moškega in 3 
ženskega spola. V drugi skupini sta bili 2 učenki iz 3. in 4. razreda. V vsaki skupini sem opravila 20 ur. 
Realizacija ur je bila v obeh učnih skupinah 100%. 
Delo v obeh skupinah sem prilagajala in diferencirala, saj je bilo predznanje slovenščine pri otrocih 
različno, prav tako so se otroci razlikovali glede na njihov materni jezik. 
Učenci so redno in z veseljem prihajali k uram slovenščine. Za delo so bili motivirani, radi so sodelovali, 
postavljali so veliko vprašanj o učni snovi. 
Uporabljena literatura: 
Mojca Jelen Madruša: Priročnik za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev (UVOP). 
Ljubljana: ISA institut, 2015 
Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar: A, B, C … 1, 2, 3 gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih 
slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot  drugi/tuji jezik pri 
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, 2008. 
 
Obravnavane teme v 1. skupini (učenci 1. in 2. razreda): 

- Kako se predstavimo, povemo od kod prihajamo, predstavimo svojo družino, povemo, koliko 
smo stari, kaj imamo radi, česa ne maramo 

- Branje/poslušanje zgodb in pravljic za otroke – povzemanje zgodbe, vrednotenje, opisovanje, 
pripovedovanje … 

- Prijateljstvo (enakosti in razlike, opis osebe, vzdevki) 
- Prostori v hiši 
- V knjižnici 
- Prazniki 
- Božič 
- Letni časi, vreme 
- Dnevi v tednu, meseci, deli dneva, ura  
- Oblačila 
- Človeško telo, deli telesa, pri zdravniku 
- V gozdu 
- Abeceda 
- Hišni ljubljenčki 
- Navodila za pot, v mestu 
- Poklici 
- Čustva 

 
Z mlajšimi otroki, ki še ne znajo (dobro) pisati, smo se večinoma pogovarjali, brala sem jim zgodbe, oni 
pa so obnavljali vsebino, odgovarjali na vprašanja o prebranem, opisovali osebe, stvari, prostore … Pri 
branju smo veliko uporabljali slikopise. Poudarek je bil na učenju skozi igro, učenci so usvajali temeljne 
jezikovne vzorce, rabo glagolov, bogatili so svoj besedni zaklad. 
V drugi polovici šolskega leta smo vadili zapisovanje velikih tiskanih črk in branje po zlogih. Pri 
govornem izražanju so bili otrokom v pomoč igra z lutkami, poslušanje in recitiranje pesmic. Reševali 
smo križanke in uganke ter širili besedišče s pomočjo besednih iger. 
Ob koncu šolskega leta se učenci (razen učenca Shala Altjon, ki se je skupini pridružil marca) znajo 
govorno predstaviti (povedati svoje ime in priimek, od kod prihajajo, navesti naslov, kraj bivanja in v 
katero šolo hodijo). Poimenovati in opisati znajo  družinske člane. Učenci poznajo vseh 25 črk slovenske 
abecede in jih znajo napisati. Iz posameznih črk sestavijo smiselno besedo in poznajo njen pomen. 
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Učenci odgovarjajo na vprašanja, ki se navezujejo na umetnostno besedilo ter z lastnimi besedami 
povzamejo zgodbo. 
 
Učenci so bili pri učnih urah pripravljeni na delo, z veseljem so sodelovali. Razumeli so dana navodila, 
naloge so večinoma tudi samostojno izvedli. 
 
Obravnavane teme v 2. skupini (učenki 3. in 4. razreda): 

- Kako se predstavimo, povemo od kod prihajamo, predstavimo svojo družino, povemo, koliko 
smo stari, kaj imamo radi, česa ne maramo 

- Družina in dom 
- Prostori v hiši/stanovanju in dejavnosti v njih 
- Moj dan 
- Prazniki 
- Samostalniki (spol in število) 
- Strip 
- Kuharski recept, hrana 
- Čustva 
- Počitnice, pisanje razglednice 
- Poklici 
- Človeško telo 
- Raba predlogov 
- Stopnjevanje pridevnikov 
- Pismo 

 
Ker sta bili v skupini le dve učenki, so bile pri urah izvrstne možnosti za individualno delo. Učenki sta za 
učenje jezika pokazali veliko zanimanja, spraševali sta, kako se določene stvari poimenuje ali izrazi. Pri 
učenju je bil poudarek na učenju novih besed in bogatenju besednega zaklada, saj sta učenki že precej 
dobro govorili slovensko in tudi večino razumeli. Veliko smo brali in se pogovarjali o prebranem, 
obnavljali zgodbe, opisovali, povzemali, naštevali ipd. 
Ob koncu šolskega leta znata učenki glasovom določiti pripadajočo črko ter besede povezati v poved. 
Iz črk znata sestaviti smiselno besedo in poznata njen pomen Odgovarjata na vprašanja, ki se 
navezujejo na umetnostno besedilo ter z lastnimi besedami povzameta zgodbo. 
 
Učenki sta bili zelo motivirani za učenje. Svoje znanje sta nadgrajevali z vprašanji o učni snovi. 
Razumeta dana navodila in naloge tudi samostojno izvedeta.  
 
Zadnjo učno uro sem v obeh skupinah izvedla kviz, s katerim sem preverila osvojeno znanje in 
razumevanje. Učenci so se odlično odrezali. Pri učenju so bili uspešni. 
 
4. SKUPINA 
Izvajalka: Tatjana Harej, profesorica slovenščine 
Čas izvajanja: od 18. 10. 2018 do 17. 6. 2019 
Število ur: 28 ur 
Učenci: prva skupina 4 
 
V šolskem letu 2018/2019 sem vodila tečaj slovenščine za tujce. Tečaj slovenščine je bil namenjen 
učencem, ki jim slovenščina ni materni jezik. 
 
Tečaj slovenščine je najprej potekal ob četrtkih, 3. šolsko uro, nato pa ob ponedeljkih, 6. šolsko uro. 
Izvedla sem 28 ur. 
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Ti učenci imajo težave z razumevanjem slovenskega jezika, zato se težko znajdejo v našem okolju. 
Težave imajo tudi pri pouku – nerazumevanje umetnostnih in neumetnostnih besedil, težko berejo 
umetnostna in neumetnostna besedila, nerazumevanje učiteljeve razlage in navodil, oteženo je tudi 
sporazumevanje z učiteljem. Prav zaradi neznanja slovenščine se težko pogovarjajo tudi s sošolci oz. 
vrstniki. 
 
Obravnavane teme in doseženi cilji 

UČNA TEMA CILJI 

Abeceda (1. ura) - Učenci poznajo vseh 25 črk slovenske abecede in jih 
znajo napisati. 

- Učenci znajo iz posameznih črk sestaviti smiselno 
besedo in poznajo njen pomen. 

Številke (2. ura) - Učenci znajo šteti v slovenščini. 
- Učenci znajo napisati številke po nareku. 
- Učenci poznajo pravila za pisanje glavnih števnikov. 

Besedišče (3. ura) - Učenci znajo poimenovati predmete v učilnici, učne 
pripomočke in prostore v šoli. 

- Učenci znajo te besede pravilno napisati. 

Osebna identiteta in predstavljanje 
(4. in 5. ura) 

- Učenci se znajo samostojno predstaviti (ime in 
priimek, od kod prihajajo – kraj, država, starost – 
leta, naslov, telefonska številka, kaj delajo). 

- Učenci znajo zgornje podatke povezati v samostojno 
zaokroženo besedilo. 

- Učenci znajo odgovoriti na vprašanja, ki se 
navezujejo na neumetnostno besedilo (osebna 
identiteta in predstavljanje). 

Poklici, jeziki in države (6. in 7. ura) - Učenci poznajo določene poklice. 
- Učenci poznajo moško in žensko obliko poklica. 
- Učenci poznajo določene države, vedo, kdo so njeni 

prebivalci in prebivalke, vedo pa tudi, kateri jezik 
govori prebivalka/prebivalec določene države.  

Slovnične vaje  1. enota (8. in 9. ura) - Učenci ločijo med m. in ž. spolom. 
- Učenci poznajo tipične končnice za ž. in m. spol. 
- Učenci ločijo med vikanjem in tikanjem. 
- Učenci znajo rabiti rodilnik in mestnik. 
- Učenci znajo spregati glagola biti in govoriti v ed. 
- Učenci poznajo oblike odločevalnih vprašanj. 

Pozdravljanje in navezovanje stika 
(10. in 11. ura) 

- Učenci znajo uporabljati sporazumevalne vzorce v 
slovenščini v vsakdanjem življenju. 

Slovnične vaje  2. enota (12., 13. in 14. 
ura) 

- Učenci znajo vstaviti ustrezno obliko osebnega 
zaimka. 

- Učenci znajo spregati glagol razumeti, ponoviti, 
delati, učiti se, živeti v ed. 

Priprava na deklamacijo pesmi in 
deklamacija pesmi (15. ura) 

- Učenci glasno in pravilno berejo pesem Mary se 
predstavi. 

- Učenci deklamirajo pesem Mary se predstavi. 

Besedišče (16. ura) - Učenci ponavljajo in utrjujejo osvojene nove 
besede. 
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Predmeti, osebe in lastnosti (17. in 18. ura) - Učenci poznajo svojilne zaimke in jih znajo ustrezno 
uporabiti v povedi. 

- Učenci poznajo nekaj prislovov in jih znajo ustrezno 
rabiti. 

- Učenci znajo odgovoriti na vprašanje Kaj je to? 
- Učenci poznajo nekaj pridevnikov (tudi nasprotnih). 

Oblačila, barve in družina (19. ura) - Učenci znajo poimenovati oblačila, poznajo barve in 
znajo našteti družinske člane. 

Spol in število pri samostalniku 
(20., 21. in 22. ura) 

- Učenci vedo, da v slovenščini poznamo tri spole (m., 
ž., sr. spol). 

- Učenci znajo samostalniku določiti spol. 
- Učenci znajo množinskim samostalnikom določiti 

spol. 
- Učenci vedo, da v slovenščini poznamo tri števila 

(ed., dv., mn.). 
- Učenci znajo samostalniku določiti število. 

Slovnične vaje  3. enota (23., 24. in 25. 
ura) 

- Učenci znajo spregati glagol biti v ed., dv. in mn.  
- Učenci znajo postaviti samostalnik (m., ž. in sr. spol) 

in pridevnik v im. in tož. 
- Učenci znajo ločiti živo od neživega. 

Preveri svoje znanje (26. in 27. ura) - Učenci ponavljajo in utrjujejo predhodno (osvojeno) 
znanje. 

Različne dejavnosti in preživljanje prostega 
časa (28. ura) 

- Učenci spoznajo različne oblike/vrste dejavnosti in 
preživljanja prostega časa. 

- Učenci znajo povedati in zapisati, koliko je ura. 

 
Pri urah sem uporabljala učbenik: 
Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar: A, B, C … 1, 2, 3 gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih 
slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri 
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, 2008. 
 
27. POROČILO SKUPNOSTI UČENCEV IN ŠOLSKEGA PARLAMENTA 
 
Na šoli je tudi v letošnjem šolskem letu delovala SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT. V 
skupnosti učencev šole so bili vključeni učenci od 1. do 9. razreda matične šole in obeh podružnic, v 
šolskem parlamentu pa učenci od 6. do 9. razreda. V skupnosti učencev je delovalo 62 učencev, v 
šolskem parlamentu pa 26 učencev. 
 
Predstavniki skupnosti učencev so se sestali dvakrat v tem šolskem letu in sicer v mesecu oktobru, ko 
so sprejeli program dela in v mesecu maju, ko so pregledali delo šolskega parlamenta ter predstavili 
svoje predloge/pohvale/pobude v zvezi z delom šole in občine.  
 
Tema letošnjega šolskega parlamenta so bili “ Odnosi”.  
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V šolskem letu 2018/2019 smo izpeljali sedem zasedanj šolskega parlamenta. Pred zasedanji so vedno 
potekali kratki pripravljalni sestanki delovnega predsedstva z mentorico. Sedmo zasedanje šolskega 
parlamenta smo  izvedli v Coroninijevem dvorcu, kjer nas je gostil župan mag. Milan Turk.  
 
Tri predstavnice šolskega parlamenta so se udeležile medobčinskega parlamenta v Novi Gorici, dve 
predstavnici sta se udeležili regijskega parlamenta v Tolminu, predsednica šolskega parlamenta Nina 
Tošev pa se je udeležila tudi nacionalnega parlamenta v Ljubljani. 
 
V šolskem parlamentu in na razrednih urah parlamentarci niso razpravljali le o izbrani temi, ampak so 
reševali probleme, ki se tičejo šolskega vsakdana, predstavili svoja mnenja, ideje, zbirali pripombe in 
rešitve o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo 
prosti čas. Pogovarjali smo se tudi o predlogih za temo šolskega parlamenta v naslednjem letu. 
 
15.3. je potekalo izredno zasedanje šolskega parlamenta: pridružili smo se akciji “Podnebni štrajk”. 
Parlamentarci so v dveh šolskih urah oblikovali plakate z ekološko vsebino ter odprto pismo o okolijskih 
težavah namenjeno širši javnosti. Plakati so viseli v prostorih občine ter ob vhodih v vse tri šole (v 
Šempetru, Vrtojbi, na Vogrskem). 
 
28. PROSTOVOLJNO DELO UČENCEV 
 
Na šoli prostovoljno pomoč učencev spodbujamo, saj menimo, da prostovoljci pridobijo veliko 
pozitivnih izkušenj, ki so jim dobra popotnica za življenje, hkrati pa se učijo empatije ter se osebnostno 
razvijejo. Kar je še najpomembnejše, svoj prosti čas izkoristijo za pomoč nekomu drugemu. 
V šolskem letu 2018/19 smo na šoli v sodelovanju s Centrom za socialno delo Nova Gorica organizirali 
učno pomoč učencev višjih razredov za učence nižjih razredov oziroma pomoč med vrstniki in druge 
oblike prostovoljnega dela. 
Šestindvajset učencev oziroma učenk od 5. do 9. razreda ter štiri srednješolke ter ena upokojena 
učiteljica so nudili pomoč na učnem področju več kot dvajsetim učencem oziroma sošolcem. 
Prostovoljci so največkrat pomagali pri pisanju domače naloge, v dogovoru s strokovnimi delavci so 
nudili tudi drugo učno pomoč: pomoč pri razvijanju branja, pisanja, izražanja, širjenje besednega 
zaklada. 
Enajst učencev prostovoljcev pod mentorstvom učiteljice Nede Mikuž je prebiralo pravljice otrokom v 
vrtcu. 
Po potrebi učenci prostovoljno nudijo pomoč pri drugih dejavnostih, ki potekajo na šoli (Akcija zbiranje 
papirja, čistilne akcije, vrtičkanje …) pod mentorstvom drugih strokovnih delavcev šole. 
Na zaključni prireditvi v Novi Gorici pod okriljem  Centra za socialno delo Nova Gorica so učenci, ki so 
dosledno izvajali prostovoljno pomoč, prejeli zahvalo za sodelovanje pri prostovoljnem delu.  
 
29. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO  
 
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI  
V sodelovanju s Šolskim dispanzerjem v Šempetru so potekali sistematski zdravstveni pregledi za 
učence 1., 3., 6. in 8. razreda.   
Sistematski pregledi so namenjeni predvsem preventivi.  Potekali so v  Zdravstvenem domu v 
Šempetru pri Gorici. Razredničarke so bile seznanjene, kdaj in kako bodo le-ti potekali. Na sistematske 
preglede so jih spremljali starši po določenem razporedu zdravstvene službe.  
Spremlja se rast in razvoj otrok, gibanje, prehranjevanje, usmerja se jih v zdrav način življenja.  
 
SISTEMATSKI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI  
Šolska zobozdravnica je opravila sistematske preglede zob za učence 1., 2., 4., 6., 7. in 8. razreda. Z 
zobozdravstvenim osebjem je potekala komunikacija o izvajanju pregledov. Na preglede so jih v času 
pouka spremljali starši.  
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ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA  
Nadaljevali smo z Akcijo za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki je potekala med učenci slovenskih osnovnih 
šol. Vključeni so bili učenci od 1. do 6. razreda.   
Zmagovalni razredi letošnje akcije so bili:  
na matični šoli  v Šempetru: 5.b 
na POŠ Vrtojbi: 3. razred 
na POŠ Vogrsko: 2. in 5. razred.  
 
IZBIRNE VSEBINE: ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO 
 
Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot planiran 
proces za doseganje znanja povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem je seveda potrebno upoštevati 
njene zakonitosti kot dinamičen proces učenja. Vzgoja za zdravje ni samo širjenje informacij in 
informiranje, ampak je aktivni proces učenja ob upoštevanju lastnih izkušenj in socio-ekonomskih 
faktorjev. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje 
zdravje. Z različnimi programi pa omogočamo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in 
vedenj za zdrav slog življenja (povzeto po NIJZ). 
 
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER 

RAZRED VSEBINA DATUM in število ur 

1.r ZDRAVE NAVADE 
MEDVEDEK TOM NAS UČI BONTON 

25.1.2019 – 1.a – 3 šol. ure in 1. b –  
14.1.2019 -3 šol. ure 

2.r KAJ STORIM VSAK DAN ZA SVOJE 
ZDRAVJE?  
OSEBNA HIGIENA 

29.1.2019 – 2a. in 2b. – 4 šol. ure 

3.r ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 
ROJSTVO 

21.5.2019 –  
3.a-4 šol. ur in 3.b.- 4 šol ur 

4.r ČUTILA IN PREBAVILA 
PREPREČEVANJE POŠKODB 

23.5.2019 – 4a. in 27.5.2019 4b. – 4šol.ur 

5.r ZASVOJENOST  
ZDRAVA PREHRANA 

27.5.2019 – 5.a -4 šol. ure in 28.5.2019- 
5.b.- 4 šol. ure 

6.r NE KADIM-MOJA IZBIRA 
ODRAŠČANJE – DVE PLATI MEDALJE 

28.5.2019– 6a. in 
4 šol. ur; 29.5.2019– 6b in 6.c 4 šol. ur; 
30.5.2019–6.d 4 šol. ur; 

7.r POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES 
MLADI IN ALKOHOL 
 

30.5.2019– 7a.- 
4 šol. ur; 
31.5.2019 – 7b.  
4 šol. ur; 
3.6.2019- 7c.- 
4 šol.ur 

8.r MOTNJE HRANJENJA 
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z 
UPORABO AED 

7.1.2019 - 9a.  
5 šol. ur  
25.1.2019 - 9b. –  
5 šol. ur 
21.1.2019 - 9.c –  
5 šol. ur 

9.r MEDOSEBNI ODNOSI 
SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI 
SRČNE ŽELJE 

28.1.2019 – 8a. – 
4 šol. ure; 
4.2.2019 – 8b. – 
4 šol. ure 
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11.2.2019 – 8c – 
4 šol. ure 

 
POŠ VRTOJBA 

RAZRED VSEBINA DATUM in število ur 

1.r ZDRAVE NAVADE 
MEDVEDEK TOM NAS UČI BONTON 

28.1.2019 – 3.šol. ure 

2.r KAJ STORIM VSAK DAN ZA SVOJE ZDRAVJE? 
 OSEBNA HIGIENA 

28.1.2019 – 4.šol. ure 

3.r ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 
ROJSTVO 

22.5.2019 – 4 šol. ur 

4.r ČUTILA IN PREBAVILA 
PREPREČEVANJE POŠKODB 

22.5.2019 – 4 šol. ur 

5.r ZASVOJENOST  
PUBERTETA (telesni znaki) 
ZDRAVA PREHRANA 

24.5.2019 – 5 šol. ur 

 
OSNOVNA ŠOLA VOGRSKO 

RAZRED VSEBINA DATUM in število ur 

2.r+1.r ZDRAVE NAVADE 
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

30.1.2019–  
2 šol. ure 

3.r ROJSTVO 23.5.2019 
4.šol. ur 

4.r ČUTILA IN PREBAVILA 
PREPREČEVANJE POŠKODB 

20.5.2019 
4.šol. ur 

5.r ZASVOJENOST  
PUBERTETA (telesni znaki) 

24.5.2019 
4.šol. ur 

 
POROČILO ZDRAVA ŠOLA 
 
V šolskem letu 2018/19 je naša šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Rdeča nit projekta 
duševno zdravje, gibanje in prehrana se je nadaljevala tudi v tem šolskem letu. 
V okviru Zdrave šole smo v šolskem letu 2018/19 izvajali različne aktivnosti. 
V okviru projekta smo ob 20. obletnici Zdravih šol z učenci izdelali knjižna kazala, antistres žogice in 
igro spomin, ki smo jih predstavili na nacionalnem srečanju Zdravih šol v Zrečah. Sestavili smo tudi 
kratek film o dejavnostih naše Zdrave šole in ga skupaj z ostalimi regijskimi Zdravimi šolami predstavili 
na nacionalnem srečanju v Zrečah.  
Skrbeli smo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, si pomagali pri oblikovanju pozitivne 
samopodobe, spodbujali vrednote solidarnosti in sprejemanja drugačnosti, prepoznavali oblike nasilja, 
iskali vzroke zanj ter preprečevali nasilje. Sodelovali smo pri zbiralni akciji starega papirja in zamaškov. 
Izvedli smo medgeneracijsko srečanje s starši in se pomerili v športnih igrah. Velik pomen smo dali 
zdravi prehrani in pitju vode. 
Ob evropskem tednu mobilnosti smo ugotavljali, kako učenci prihajajo v šolo. Učenci so svoje 
ugotovitve predstavili s Prometno kačo, ustvarjali so na temo Dan brez avtomobila. 
Izpeljali smo Dan zdrave šole v sklopu dejavnosti v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Ob 
dnevu Zdrave šole so učenci so prispevali recepte tradicionalnih šempetrskih jedi, izdelali so plakate in 
likovne izdelke na temo zdrava prehrana in zdrav način življenja. Izdali smo knjižico receptov in 
pripravili razstavo v šolski avli.  
 
Učenci 2. razreda POŠ Vrtojba so sodelovali pri Simbiozi gibanja z medgeneracijskim srečanjem s 
starimi starši. 
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Martina Furlani je skrbela za zdravo prehrano s smoothiji, ki so jih pripravljali učenci predmetne stopnje 
in jih ponujali ostalim učencem enkrat tedensko med glavnim odmorom.  
 Izvedle so se  dejavnosti povezane s športnima programoma Zlati sonček in Krpan.  
Enkrat mesečno so učenci razredne stopnje imeli zobozdravniške preglede, kjer se je spodbujala redna 
in sistematična nega zob. 
Potekalo je prostovoljstvo učencev predmetne stopnje učencem razredne stopnje. Prostovoljci so 
skrbno prihajali in nudili pomoč mlajšim.  
Z učenci se je izvajalo minuto za zdravje, med glavnimi odmori je bilo poskrbljeno za gibanje učencev. 
Učitelji smo usmerjali otroke na igrišče, kjer so imeli možnost sprostitve.  
Obeležili smo mednarodne dneve povezane z zdravjem.   
Vrtec je sodeloval v projektu Varno s soncem.  
V sklopu projekta Hrana ni za tjavendan so učenci z učiteljico Martino Furlani merili količino zavržene 
hrane.  
Imeli smo tudi kar nekaj zbiralnih akcij, zbirali smo odpaden papir, plastenke, plastične zamaške, 
elektronske naprave,… 
Izvajal se je krožek Mladi vrtnar, kjer so učenci vzpostavili in skrbeli za vrt ob centralni šoli (šolski vrt), 
zasadili so začimbnice, sadna drevesa, zelenjavo,…, na POŠ Vrtojba je potekal Vrtnarski krožek in na 
POŠ Vogrsko Eko vrtnarski krožek, kjer sta mentorici skupaj z učenci skrbeli za urejen šolski vrt. 
Skrbeli smo za razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji in starši, pomagali smo 
učencem pri oblikovanju pozitivne samopodobe, ki je ključnega pomena pri razvoju samospoštovanja, 
spodbujali smo vrednote solidarnosti in sprejemanja drugačnosti, prepoznavali oblike nasilja, iskali 
vzroke zanj ter preprečevali nasilje. 
Spodbujali smo zdrav način prehranjevanja, pitje vode in uživanje hrane brez dodanega sladkorja.  
V sklopu prizadevanja PEŠBUS IN BICIVLAK smo učence spodbujali k aktivnostim zdravega življenjskega 
sloga.  
Izvedli smo medgeneracijska srečanja s starši in starimi starši ter se pomerili v športnih igrah. 
 
30. POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ ŠEMPETER 
 
1. Nakup gradiva za učence in učitelje od 3. 9. 2018 do 31. 8. 2019 
V šol letu 2018/2019 smo za šolsko knjižnico na matični šoli kupili 244 enot knjižničnega gradiva, od 
tega je 107 enot v tujih jezikih. V dar smo dobili 17 knjig. Skupna vrednost pridobljenega gradiva z 
nakupom in darili je 261 enot v vrednosti 3.701, 04 €. Povprečni nakup gradiva glede na število učencev 
je 2,08.  
   

ŠOLA  ŠTEVILO ENOT  VREDNOST  

Matična šola  261 3.701,04 € 

Za učence 259 3.637,89 € 

Za učitelje 2 63,15 € 

  

UČENCI Povprečno število kupljenih enot na učenca 

540    2,08  

 
2. Odpis knjižničnega gradiva 
V šolskem letu 2018/19 smo v računovodstvu evidentirali še zadnja dva odpisa - podružnica na 
Vogrskem in vrtci. Izločanje in odpisovanje gradiva je bilo že opravljeno v letu 2017. Rezultate odpisa 
smo računovodsko evidentirali decembra 2018. S tem so se zaključile priprave gradiva za prehod v 
sistem Cobiss. Po končani fazi odpisovanja smo začeli novo fazo - določanj povprečne cene 
posameznega izvoda, ki se bo vpisovala v sistemu Cobiss. 
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2.1 Rezultati odpisa na podružnici Vogrsko in v vrtcih 
Odpisali smo:  
- podružnica Vogrsko 642 enot, v vrednosti 2.782,31 €, 
- vrtec Mavrica 1688 izvodov , v vrednosti 9.179,99 €,  
- vrtec Žarek 633 izvodov, v vrednosti 3.671,48, €,  
- vrtec Sonček 774 izvodov, v vrednosti 4.443,32 €,   
- vrtec Zvezdica 36 izvodov, v vrednosti 292,26 €. 

Skupaj število izvodov: 3.773 enot 
Vrednost: 20.369,36 € 
 
3. Prehod šolske knjižnice v sistem Cobiss 
Prehod v sistem Cobiss je bil pogojen z izračunom  vrednosti celotnega knjižničnega fonda, ki je  osnova 
za izračun povprečne cene  posameznega  izvoda. Skupno število publikacij, ki jih moramo vnesti v 
sistem Cobiss je 17.424 izvodov. (Podatki veljajo samo za knjižnice, ne pa za učbeniški sklad, ki je tudi 
del knjižničnega fonda). Povprečna cena za vse izvode je 10,57 €. Zaradi razlike pri zaokroževanju je 
zadnji izvod ovrednoten s 27,95 €.  
 
3.1 Stanje fonda pred vnosom gradiva v Cobiss 
Na matični šoli je gradivo razporejeno po različnih lokacijah: knjižnica, gradivo po učilnicah, gradivo v 
svetovalni službi. Po narejenih odpisih je knjižnica imela pred vnosom v Cobiss 13.425 enot. 
Na podružnični šoli v Vrtojbi je po odpisu bilo 2095 enot, na podružnici na Vogrskem pa 905 enot. Po 
odpisih v vrtcih je bilo 999 enot. 
Knjižnica je na matični šoli začela z vnosom gradiva v sistem Cobiss novembra meseca. Zaradi narave 
dela je knjižničarka od septembra 2018 do novembra 2018 najprej vnesla vse učbenike iz učbeniškega 
sklada, da bi zagotovila pogoje za nemoteno delo sklada. Dela na skladu se začnejo že maja meseca in 
se nadaljujejo do konca šolskega leta. Zato je bilo najbolj smiselno najprej vnesti vse učbenike in potem 
vnašati drugo gradivo. Vnesli smo 4184 učbenikov. S tem se je delo popolnoma preneslo v sistem 
Cobiss in se bo v šol. letu 2019/2020 v celoti nadaljevalo. 
V sistem Cobiss se je drugo gradivo vnašalo v presledkih, oziroma kolikor so to dovoljevale druge 
obveznosti v knjižnici. V šol. letu 2018/2019 je preneseno 1570 enot. Z novim šolskim letom bomo 
nadaljevali z vnosom gradiva.  
V knjižnici je še vedno veliko zastarelega in neuporabnega gradiva, ki ga zaradi računovodskih evidenc 
moramo vnesti v sistem, da bi zagotovili skladnost med računovodsko in knjižnično evidenco. Vse do 
konca vnosa se bo izposoja morala izvajati v oba sistema, odvisno od izposojenega izvoda. Nabava 
novega gradiva pa bo evidentirana samo v sistemu Cobiss. Vsaka vnesena knjiga ima novo nalepko in 
novo inventarno številko. 
Skupno število gradiva v knjižnici matične šole, ki je bilo vneseno v šol. letu 2018/2019 v sistem 
Cobiss, je 5.754 enot. 
 
4. Statistika 
 
4.1 Evidenca aktivnih uporabnikov in izposoje za šol. leto 2018/2019* 
Aktivni uporabniki knjižnice v šol. letu 2018/2019 

Število Vrsta osebe 

451 vsi aktivni uporabniki 

416 učenci 

27 učitelji 

8 drugi zaposleni 
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Evidenca izposoje za šol. leto 2018/2019* 

Število Vrsta osebe 

3.715 vsi aktivni uporabniki 

3.236 učenci 

445 učitelji 

34 drugi zaposleni 

 
 

*Evidenca velja samo za aktivne uporabnike, oziroma za registrirano izposojo knjig na dom. Zajema 
tudi izposojo učiteljev, ki jo podaljšujemo za celo šolsko leto in velja do konca šol. leta. Statistika ne 
upošteva izposoje knjig za branje v knjižnici ali dnevno izposojo. Frekvenca obiska knjižnice v času 
delovnih dni se giblje okoli 50 do 60 obiskov na dan.  
Tekom tedna so oddelki od 1. do 3. razreda po dogovorjenem urniku in v spremstvu učiteljice prihajali 
v knjižnico. Učenci so imeli priložnost samostojno izbirati knjige za izposojo, seveda tiste, ki ustrezajo 
njihovi starosti. 
 
5. Bibliopedagoško delo v šolski knjižnici 
V tem šolskem letu so v šolski knjižnici potekale ure branja umetnostnih in neumetnostnih besedil. Bile 
so namenjene učencem od 1. do 5. razreda. Ure so se izvajale od septembra 2018 in zaključile v mesecu 
maju 2019. Namen ur je bil, da otroke spodbujamo k branju in razumevanju besedila, da razvijamo 
bralno kulturo, besedni zaklad in vplivamo na splošno razgledanost otroka. Izvedli smo skupaj 99 ur in 
obravnavali 30 knjig. 
Za učence od 1. in 2. razreda smo predvsem ciljali na sposobnosti poslušanja, razumevanja in 
interpretacije pravljic. Skupne ure so potekale kot izvajanje projekta Naša mala knjižnica. Gostili smo 
tudi pisatelja iz Latvije. 
Starejši učenci (4. in 5. razred) so poslušali branje  umetnostnih in neumetnostnih besedil. 
Neumetnostna besedila so se navezovala na program naravoslovja in družbe za 4. in 5. razreda. 
Spodbujali smo razumevanje prebranega, spoznavanje tujk, razumevanje prenosa pomena besed v 
različnih govornih situacijah in povezovanje z znanjem, ki ga že imajo. Tematike so bile različne: od 
etnologije, zgodovine, okolja, pa do arhitekture. Nekatere ure smo izvedli kot projekt Arhitekturni 
detektiv. 
Vse ure smo  timsko izvajali in jih realizirali v medsebojnem sodelovanju. 
 
5.1 Izvedene ure 

1. a Katarina Tischer Gregorič 10 ur 
1. b Mirjam Volk 10 ur 
2. a Alenka Vodopivec 10 ur 
2. b Sonja Mozetič 9 ur 
3. a Nina Lisjak 10 ur 
3. b Vesna Ferizović 8 ur 
4. a Lucija Gregorič 10 ur 
4. b Anica Erjavec 12 ur 
5. a Nataša Sterniša 10 ur 
5. b Maja Strgar 10 ur 

_____________________ 
          SKUPAJ 99 ur 
 
5.2 Obravnavani naslovi knjig 

1. Štefan, Anja : O kokoški, ki ji je šlo vse narobe 
2. Škorjanc, T. : Bonton za otroke 
3. Koren, Majda : Skuhaj mi pravljico, projekt Naša mala knjižnica 
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4. Svetina, P. : Čudežni prstan, projekt Naša mala knjižnica 
5. Zuits, M. : Odkritje, ki ga še ni bilo, projekt Naša mala knjižnica 
6. Aizpuriete, A. : Spoznajmo države EU -  Latvija 
7. Wechterowicz, P. : Kura ali jajce?, projekt Naša mala knjižnica 
8. Rand, Hilli: Beli in črni muc, projekt Naša mala knjižnica 
9. Maxeiner, A.: Vse naše družine 
10. Podgoršek, M. : Veliki Slovenci 
11. Pucer, S. : Teši, teši in kozolec si postavi 
12. Demšar, M. : Poklici v resnici 
13. Jedrzejewska – Wrobel: Kraljična 
14. Rozman, Andrej: Najbolj dolgočasna knjiga na svetu 
15. Plohl, Igor: Lev Rogi najde srečo 
16. Harašzova, Helena: Kako otroci po svetu praznujejo praznike 
17. Prešeren, France: Turjaška Rozamunda 
18. Škoberne, Biljana: Kraške jame 
19. Makarovič, M. : Kmečka abeceda, knj. 1 in 2. 
20. Miklavčič Brezigar, Inga: Ljudske skrinje na Goriškem 
21. Simon, Phillipe: Podobe izumov, poglavje Sporočanje 
22. Prosen, Marjan: Sonce zgodaj gori gre 
23. Baur, M.: Planeti in potovanje po vesolju 
24. Podbersič, R. : Vrtojba - vas vodnjakov 
25. Rubin, K. : Ognjeniki in potresi 
26. Van Rose, S. : Vulkani 
27. Gaff, J. : Zakaj neki stalaktiti visijo s stropa in druga vprašanja 
28. Peter Krečič: Jože Plečnik 
29. Arhitekturni detektiv : raziskuj, opazuj, začuti… 
30. Sedej, I. : Sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem 

 
5.3 Druge oblike bibliopedagoškega dela 
V knjižnici so potekale tudi druge oblike dela z učenci. Knjižničarka je pomagala pri iskanju literature za 
določene naloge učencev: referati, govorni nastopi, predstavitve knjig ali oseb…. Nudila je tudi 
informacije o knjigah v sistemu Cobiss in stanju zaloge v Goriški knjižnici v primeru, da določene knjige 
ni v šolski knjižnici, svetovala učiteljem pri izboru literature za različne proslave in nastope učencev… 
Knjižničarka je organizirala nastop umetnika Damjana Stepančiča na zaključni prireditvi za BZ.  
 
6. Učbeniški sklad 
Septembra 2018 smo učencem v prvem tednu pouka razdelili učbenike. Razdelili smo 639 kompletov 
učbenikov od 2. do 9. razreda in 9 kompletov delovnih zvezkov za 1. razred -podružnica Vogrsko. Vse 
izposoje so bile evidentirane, naročilnice s podpisi starši pa arhivirane v šolski knjižnici.  
V januarju 2019 smo zaključili inventuro učbeniškega sklada za leto 2018. Inventuro smo izvedli  v 
sistemu Cobiss, ker je celoten fond bil vpisan v nov sistem že novembra 2018. 
V maju mesecu 2019 smo začeli s pripravami za nakup učbenikov za šol. leto 2019/2020. Naredili smo 
kalkulacijo in ugotovili naše potrebe. Po naših izračunih naj bi šola bila upravičena do nabave učnih 
gradiv: 
- 1. razred 2.130 €, 
- 2. razred 3.080 €, 
- od 3. do 9. razreda 8.864 €. 

SKUPAJ od 1. do 9. razreda 14.074 €* 
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V prvem in drugem tednu junija 2019 je potekalo vračanje učbenikov in pregledovanje kompletov. 
Nekateri učenci niso vrnili vseh izposojenih gradiv. Gradiva so v glavnem bila izgubljena. Učencem 
bomo zaračunali odškodnino po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.  
 
6.1 Naročilo učnih gradiv za šol. leto 2019/2020 
Naročila učbenikov so potekala od junija do 31. avgusta 2019. Za šol. leto 2019/2020 smo naročili: 

- 235 izvodov delovnih zvezkov za 1. in 2. razred,  
- 720 izvodov učbenikov od 2. do 9. razreda. 

 
6.2 Priprava učbenikov za izposojo za šol. leto 2019/2020 
V juliju in avgustu smo pripravljali učbeniške komplete in delovne zvezke za šol. leto 2019/20. Pripravili 
smo: 

- 86 kompletov delovnih zvezkov za 1. in 2. razred,* 
- 317 kompletov učbenikov za učence od 2. do 5. razreda, 
- 317 kompletov učbenikov za učence od 6. do 9. razreda 

Za izposojo smo skupaj pripravili 86 kompletov delovnih zvezkov za 1. in 2. razred  in 634 
kompletov učbenikov od 2. do 9. razreda, kar za delovne zvezke znaša 235 izvodov, za 
učbenike pa  3.474 izvodov. Vse skupaj smo pripravili 3.709 izvodov učnih gradiv. 

Gradivo bo razdeljeno v 1. tednu meseca septembra. 
 
* število točk in vrednost točke za šol. leto 2019/2020 glede na število učencev v šol. letu 2018/2019: 
- 1. razred 6 točk, vrednost točke 5 € (71 učencev) 
- 2. razred 8 točk, vrednost točke 5 € (77 učencev) 
- od 3. do 9. razreda 3,2 točki, vrednost točke 5 € (554 učencev) 
V računovodskih evidencah je učbeniški sklad imel na računu še dodatnih 1.370 € iz lanskega leta. 
 

31. POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE POŠ VRTOJBA IN POŠ VOGRSKO 
 
Prenos knjižnega gradiva iz programa Šolska knjižnica v slovenski informacijski sistem COBISS.  
 Na POŠ Vrtojba se je celoten knjižni fond gradiva 2.095 knjižnih enot prenesel v slovenski informacijski 
sistem Cobiss. Povprečna vrednost tega gradiva je preračunana na 10, 57 € na knjižno enoto . 
Vpisani so tudi vsi učenci na POŠ Vrtojba, razen novincev, tako da bo mogoča z novim šolskim letom 
tudi izposoja v sistemu Cobiss. 
 
Nakup gradiva za učence in učitelje  
Na Podružnični šoli Vrtojba smo za šolsko knjižnico kupili od 1.1.2019 do 24.6. 2019 37 enot knjižnega 
gradiva, v vrednosti 729, 71 € . 
Za Podružnično šolo Vogrsko pa smo od 1.1.2019 do 24.6. 2019 kupili 23 enot knjižnega gradiva, v 
vrednosti 185,08 € (en račun še čakamo). 
Na obeh Podružničnih šolah Vrtojba in Podružnična šola Vogrsko smo kupili 60 enot knjižnega gradiva, 
v vrednosti 914.79 € (en račun še čakamo). 
 
Izobraževanje    
V mesecu oktobru 2018 se knjižničarka udeležila izobraževanja za delo na sistemu Cobiss. Usposobila 
se je za delo na segmentu Zaloga – Izposoja in pridobila  licenco za delo v Cobissu. 
 
Statistika – matična šola  
Vsi učenci in zaposleni na šoli so člani šolske knjižnice.   
Obdobje 1.9. 2018 do 24.6.2019. 
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Aktivni uporabniki  

Število POŠ Vrtojba POŠ Vogrsko Skupaj 

učenec  113 48 161 

učitelj  10 6 16 

  
Izposoja 

Število 
izposojenih 
knjižnih enot 

POŠ Vrtojba POŠ Vogrsko Skupaj 

učenec  826 390 1.216 

učitelj  48 16 64 

 
 

  

SKUPAJ 874 406 1.280 

 
Pedagoško delo - realizacija individualnega dela z učenci in učitelji  
V knjižnici je potekalo individualno delo z učenci, ter skupinski obiski izposoje 1. razreda. Od 1. razreda 
do 5. razreda sem na POŠ Vrtojba in na POŠ Vogrsko vsak teden izvedla  8 pedagoških ur v obliki 
medpredmetnega povezovanja in načrtovanja skupnih ur med knjižničarko in razredničarkami, kjer so 
se učenci seznanili s pravili, vedenjem v knjižnici, postavitvi knjižnega gradiva, zapisu navedenem na 
signaturi na hrbtni strani knjig,... Vedno pa so prisluhnili tudi zanimivi pravljici, zgodbi ali pesmi. Zaradi 
ugotovitve, da učenci pogosto ne razumejo prebranega besedila in jim primanjkuje besednega zaklada, 
se težko izražajo in s težavo oblikujejo svoje misli, smo izvajali pedagoške ure, ki so temeljile na branju 
in razumevanju besedila.  
Do sedaj smo od začetka šolskega leta izvedli 214 pedagoških ur. Delo na POŠ Vogrsko se je prepletalo 
tudi s projektom Moja mala knjižnica. 
Ob izposoji gradiva so učenci bili deležni pomoči. Knjižničarka je pomagala pri zboru primernih knjig 
ali izboru informacij za referate in plakate.  
 

32. UČBENIŠKI SKLAD 
 
V letu 2018 smo izvedli inventuro učbenikov in na podlagi ugotovljenega stanja     (šol. leto 2017/2018) 
pripravili nakup novih učbenikov. Pri pripravi in planiranju nakupa smo upoštevali število učencev, 
višino odobrenih sredstev MZŠŠ ter zastarelost in obrabljenost učbenikov.  
Rezultati opravljenega dela so naslednji: 
- odpis:  1095 učbenikov, vrednost 15.070,47 €, 
- nakup: 824 učbenikov, vrednost 12.078,60 €, 
- število razdeljenih učbenikov: od 4.171 učbenikov je izposojeno 3.954 učbenikov. 

 
Odpisali smo neveljavne, poškodovane, obrabljene, zastarele in izgubljene učbenike. V fondu 
učbeniškega sklada je ostalo še učbenikov, ki jih moramo  zamenjati z novimi. Odpisane učbenike smo 
odpeljali na DINOS. Sredstva pridobljena od odpisa se po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov 
vrnejo  v sklad.  
Ugotovili smo, da učenci malomarno ravnajo z učbeniki. Hitri obrabi in poškodbam v določeni meri 
prispeva tudi slaba vezava, toda s pravilnim ravnanjem in zavestjo, da so učbeniki skupna dobrobit in 
da so namenjeni vsem generacijam učencev, bi se učbeniki ohranjali dlje časa. V tem smislu je treba 
veliko postoriti na vzgoji učencev in na sodelovanju s starši, da prispevajo k ozaveščanju in izboljšanju 
odnosa otrok do javnega dobra. 
 
Učbeniki »za na klop« MIZŠ 
Ministrstvo že dlje časa ne financira nabave učbenikov »za na klop« V fondu smo imeli stare, neveljavne 
in obrabljene učbenike. Večina učbenikov je bila pridobljena v letih 2006, 2008, 2009, 2010 in 2011. 
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Odpisali smo 185 učbenikov  v vrednosti 4.117,16 €. Odpisane učbenike smo odpeljali na reciklažo. Na 
željo učiteljev smo nekatere učbenike pustili v razredu. Vrednost fonda je 0 €. 
Učbeniki »za na klop«, ki jih je kupila šola iz lastnih sredstev 
V letu 2018 ni bilo nabave učbenikov. Iz fonda smo odpisali 18 učbenikov, v vrednosti 245,87 €. 
Učbeniki so bili obrabljeni in kupljeni v letu 2009. Stanje fonda v letu 2018 je 16 učbenikov (atlasi), v 
vrednosti 502,16 €.  
Prenos učbeniškega sklada iz programa Šolska knjižnica v slovenski informacijski sistem COBISS. 
Ker vse šolske knjižnice po novih zahtevah zakonodaje morajo svoje evidence voditi v slovenskem 
informacijskem sistemu Cobiss, smo iz programa Šolska knjižnica prenesli vse učbenike v ta sistem. Po 
navodilih MIZŠ smo na podlagi računovodske evidence izračunali povprečno ceno učbenika (14,92 €). 
Na novo smo v sitem vpisali 4.201 učbenik. Vrednost sklada po prenosu v sistem COBISS znaša 
62.687,50 €. Zaradi razlike, ki nastane pri zaokroževanju številk, je zadnji učbenik ovrednoten s 23, 50 
€. Po prenosu gradiva v sistem Cobiss smo opravili preverjanje finančnega ujemanja s stanjem v 
računovodstvu. Vrednosti so identične. * 
Ker je učbeniški sklad del šolske knjižnice, se bo v prihodnje vodil v sistemu Cobiss, ki ga upravlja IZUM. 
 

33. POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE 
 

V šolskem letu 2018/19 smo imele šolske svetovalne delavke štirinajst aktivov, na katerih smo 
razpravljale o nalogah ŠSS, tekoči problematiki učencev, oddelkov in ostalo problematiko na šoli. Šolske 
svetovalne delavke smo največ časa posvečale aktivnemu reševanju učne in vedenjske problematike 
učencev ali posameznih oddelkov ter koordinaciji otrok s posebnimi potrebami. 
Koordinacija OPP: 

 Psihologinja Nataša SL je koordinatorka 17 učencem, za katere je pripravila individualizirane 
programe. Za 10 učencev je napisala poročilo in pogovor z otrokom ob oddaji vloge za 
usmeritev (2 ob oddaji vloge za usmeritev ob prehodu v srednjo šolo, 6  - nove vloge, 2 
sprememba oz. dopolnitev odločbe). Za vse učence je izvedla dva evalvacijska sestanka, za 4 
učence  več evalvacijskih sestankov. Za 6 učencev je izvajala uro DSP, opredeljeno po odločbah. 

 Pedagoginja Špela O je koordinatorka 14 učencem. V začetku šolskega leta je bilo izvedenih 13 
sestankov strokovne skupine s starši, po zaključeni I. ocenjevalni konferenci le s starši učencev, 
ki so imeli učne težave. Na koncu šolskega leta je bilo izvedeno 12 evalvacijskih sestankov 
strokovne skupine s starši. V šolskem letu 2019/20 so bila oddana tri poročila za preverjanje 
ustreznosti usmeritve, oddana na Zavod za šolstvo. 

 Pedagoginja Eda J je koordinatorka 17 učencem, za katere se je pripravilo individualizirane 
programe in izvedlo evalvacije sestanke strokovne skupine s starši. Usmerila je štiri nove 
učence, za njih se je napisalo poročilo šole za Zavod RS za šolstvo ter izvedla pogovor z učenci. 
Za štiri učence je pripravila poročilo šole ob preverjanju odločbe. 

 Pedagoginja EdaJ je vnesla nove ure DSP učiteljev izvajalcev ter zunanjih izvajalcev v 
eAsistentu/urnik ter vnesla vse potrebne podatke in prilagoditve v profil učenca s posebnimi 
potrebami v eAstistentu za hitro informiranje učiteljev. Za nove odločbe, učence v postopku 
usmerjanja,  je urejala poizvedbe za izvajalce DSP in vso potrebno koordinacijo.   V mesecu 
januarju in juniju je vnesla podatke realiziranih ur DSP v Portal MIZŠ ter novih odločb OPP. 

 Sproti smo šolske svetovalne delavke urejale spremembe za OPP: prilagoditve pri pisnih 
preizkusih znanja (podaljšan čas, prilagoditev gradiv ipd.) in ostale dokumente, ki so v pomoč 
učiteljem o vseh posebnostih učencev in informacije o izvajalcih DSP. 

 
Izvajanje DSP, individualne oziroma skupinske pomoči (ISP): 

 Psihologinja Nataša SL izvaja 6 ur DSP za  6 učencev.  

 Pedagoginja Špela O izvaja 2,5 ure ISP za eno učenko 1. razreda in enega učenca 4. razreda. 
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 Pedagoginja Eda Jakončič izvaja 1 uro DSP ter 20 učencem individualno oziroma skupinsko 
pomoč. Za večino učencev so bili sklicani izredni sestanki oziroma je s starši potekalo 
telefonsko sodelovala. 

Nudenje pomoči učencem, učiteljem in staršem: učne, vedenjske, osebne težave: 

 Psihologinja spremlja 13 učencev na razredni stopnji (učna pomoč 9, čustvene in vedenjske 
težave 4 učenci), dva na predmetni stopnji, sodeluje pri izreki prvega vzgojnega opomina na 
predmetni stopnji – 2 učenca. Na razredni stopnji je izvedla dve delavnici v 2.b razredu za 
izboljšanje medsebojnih odnosov. Na pobudo staršev ali učiteljev je izvedla več pogovorov s 
starši, učitelji in učenci . Sodeluje s CSD – 2 učenca, CMZ, Mirenskim gradom, Žarkom. Večkrat 
je pomagala reševati konflikte (13 dogodkov). 

 Pedagoginja Eda J nudi pomoč in podpro v 4. r  na POŠ Vrtojba zaradi vedenjske problematike 
v razredu. Sodelovala je tudi z razredničarko 8.a Tatjano Harej pri reševanju medvrstniške 
problematike med novo učenko in nekaterimi sošolci ter sodelovala pri izvajanju 
individualiziranega vzgojnega načrta za tri učence iz 8. a. 

 Pedagoginja Špela spremlja učence od 4. do 7. razreda. Vodi 12 učencev, sodeluje z razredniki 
in starši. Za dva učenca sodeluje s CMZ, za enega z Mirenskim gradom.  

 Vse svetovalne delavke sodelujemo pri izvajanju dežurstev, reševanju konfliktov med učenci, 
izvajanju prilagoditev za učence z odločbami (pisni preizkusi znanja). Po potrebi se povezujemo 
s CMZ, Žarkom, Mirenskim gradom. 

 Pomočnica ravnatelja Nataša Nanut Brovč koordinira pomoč za tujce 25 učencem. 

 Pomoč šolske svetovalne službe v oddelku 5.a razreda – ugotavljanje se je stanje,  pogovori z 
razredničarko, določitev strategij ukrepanja in spremljanja oddelka. Opravljenih je bilo 14 
hospitacij.  

 V 3. razredu je pedagoginja EdaJ izpeljala Test MBP ter sestanke z učiteljicami in po potrebi s 
starši glede bralno napisovalnih težav pri učencih. 

 
Šolske svetovalne delavke so izpeljale sledeče ND:  
·    Učenje učenja v 6. razredih, Špela O in EdaJ.  
·     Učenje učenja v 5. razredih – BUZ - Učenje z miselnimi vzorci - Nataša SL (4 izvedbe)  
·     Karierna orientacija   - Nataša SL (tri izvedbe v 8. in  tri v 9. razredu) 
Karierna orientacija: 
Psihologinja je v devetih razredih izvedla Tehnični dan, organizirala delavnico o podjetništvu v izvedbi 
RRA , udeležbo za zainteresirane učence na delavnicah na Šolskem centru v Novi Gorici, udeležbo na 
Promociji poklicev, učence je obveščala o dogodkih, delavnicah, dnevih odprtih vrat... Organizirala je 
obisk učencev na informativnem dnevu v februarju. Z 31 učenci je izvedla program Kam in kako, z več 
učenci oz. učenci in starši se je pogovorila o njihovi poklicni odločitvi oz. ob preusmeritvi. Za starše je 
izvedla dva roditeljska sestanka.  
V osmih razredih je izvedla tehnični dan ter roditeljski sestanek za starše in učence. Vodila je postopek 
prijavljanja v srednje šole.  
Učence je seznanjala z možnostjo pridobivanja štipendij. 
 
Nadarjeni: 
Psihologija je za sestanek oddelčnega zbora 9. razreda pripravila zbirnik identificiranih učencev v 
potrditev. Istočasno so evidentirali še nekaj učencev 9. razreda in učence v 8. razredu. Pripravila je 
gradivo za nove učitelje o Konceptu dela z nadarjenimi učenci v OŠ ter gradivo za zbiranje oblik dela z 
nadarjenimi učenci po triadah in po predmetnih področjih v tretji triadi. Pridobila je predloge za 
evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni od 3. do 8. razreda. Izvedla je identifikacijo za 
evidentirane učence 9. razreda in 8.a. Učiteljem je posredovala ocenjevalne lestvice in jih obdelala. 
Identificiranim učencem 9. razreda je posredovala obvestilo o odkriti nadarjenosti. 
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Bila je vodja skupine za izvedbo nadstandardnega programa za delo z nadarjenimi učenci. Sodelovala 
je pri organizaciji in predstavitvah kariernih poti posameznikov. Konec leta so evalvirale delo in 
oblikovale program dela za naslednje šolsko leto. Pripravila je poročilo  za letošnje šolsko leto. 
Izpolnila je anketo računskega sodišča o delu z nadarjenimi učenci. 
Statusi učencev: 
 
Pedagoginja Špela O je v oktobru uredila odločbe za Statuse učencev. Vsi podatki so na Office 365 in v 
e-asistentu (za vsakega učenca posebej). Po 1. ocenjevalnem obdobju je skupaj z učiteljskim zborom 
pregledala vloge in uredila statuse učencev (mirovanja zaradi slabih učnih dosežkov, poškodbe). 
 
NPZ 
Pomočnica ravnatelja Nataša NB je prijavila po Koledarju za izvedbo NPZ učence 6. in 9. razreda na NPZ 
na Portal MIZŠ ter v eRic prijavila učitelje ocenjevalce, pripravila vse potrebne obrazce za izvedbo NPZ, 
oblikovala skupine učencev za izvedbo NPZ ter pregled rezultatov. Oblikovala je poročilo o NPZ. 
Pedagoginja Eda J je uredila prilagoditve pri NPZ za OPP v programu KPP.  Pridobila je soglasje staršev 
ter vnesla otroke s PP in njihove prilagoditve na Portal MIZŠ  oziroma v KPP program ter sodelovala pri 
izvedbi NPZ. 
ŠVN - subvencije 
Pedagoginja Eda J zbrala vloge in uredila odločbe za subvencionirano ŠVN v 4. in 6. razredu za učence 
potrebne pomoči. 
 
Socialno-ekonomske stiske (Eda J.) 
Pedagoginja Eda je napisala mnenje za štiri družine oziroma za tri učence za letovanje »Pomežik soncu« 
preko ZPN Slovenije.  
Preko ŠD Sonček iz Solkana smo omogočili dvajsetim otrokom brezskrbno »Poletje ob Soči«. 
Za pomoč pri kritju stroškov je pedagoginja EdaJ napisala več mnenj oziroma prošenj za starše v stiski 
naslovljene na  šolski sklad, na ZPM Nova Gorica, na Občino Šempeter –Vrtojba in starše napotila na 
Karitas. 
Pedagoginja EdaJ je koordinirala projekt Pokloni zvezek, ki ga organizira Karitas. Učenci od 1. do 6. 
razreda so prinesli in darovali otrokom v stiski več kot sto zvezkov. 
 
Mentorstvo: 
V času od 36.11.2018 do 7.12.2018 je bila pedagoginja Eda J mentorica študentki 3. letnika pedagogike 
in andragogike.  
Pedagoginja Edaj je koordinirala učence oziroma prostovoljce za učno pomoč učencem v sodelovanju 
s Centrom za socialno delo Nova Gorica. Organizirana je bila učna pomoč učencev višjih razredov za 
učence nižjih razredov oziroma pomoč med vrstniki. Šestindvajset učencev oziroma učenk od 5. do 9. 
razreda ter štiri srednješolke ter ena upokojena učiteljica so nudili pomoč na učnem področju več kot 
dvajsetim učencem oziroma sošolcem.  
Psihologinja Nataša SL je koordinirala in sodelovala pri izvedbi krožka Podjetniški eksperiment. 
Sodelovala s Primorskim tehnološkim parkom pri predstavitvah projektov, ki so jih pripravili učenci z 
mentorjem Urošem Rojcem. 
 
Vpis v 1. razred (vodila Špela Ohojak)  

 vpisni postopek,  

 odlogi (v sodelovanju s psihologinjo Natašo Skrt Leban (testiranje šestih otrok, obdelava 
vprašalnika o socialni zrelosti, priprava poročil, razgovori z dvemi starši) in Majo Benko (stiki s 
starši, sestanki s starši za predajo informacij in sklepa o odložitvi),  

 organizacija roditeljskega sestanka (junij)  

 priprava dokumentacije, zbiranje in obdelava določenih dokumentov, pošiljanje 
dokumentacije staršem, urejanje baze podatkov v easistentu, formiranje 1. razredov, 
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 sodelovanje z učiteljicami glede roditeljskega sestanka, šolskih potrebščin, roditeljskega 
sestanka v septembru, … 

 
Formiranje oddelkov 6. razreda (EdaJ) 

 Skupaj z učiteljicami petih razredov smo sestavile oddelke 6. razreda v Šempetru. 
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti 

 Koordinacija in izvedba izbirnega postopka OIP (Nataša Sl in Špela O) ter NIP (EdaJ). 
Analiza uspeha in realizacija pouka ob redovalnih konferencah  
 

 Poročilo šole oziroma analizo učnega uspeha je ob redovalnih konferencah pripravila EdaJ. 
 
Šolske svetovalne delavke smo se v udeležile raznih sestankov, posvetov in izobraževanj: 

 Vzgoja otrok in staršev, predavatelj Karel Gržan  

 Pedagoginja Eda J se je udeležila sestankov za prostovoljce na CSD Nova Gorica 

 Udeležila se je izobraževalnega seminarja v Ljubljani, ki ga izvajajo UNICEF-ove aktivnosti z 
naslovom »Pomoč otroku, ki je doživel težje izkušnje« za vzgojitelje in učitelje. 

 Psihologinja Nataša SL in pedagoginja Špela O sta se udeležili sestanka na CSD o poteku in 
načinu sodelovanja kot tudi sestanka na CMZ v Novi Gorici. 

 Udeležile smo se aktivov ŠSD na OŠ Solkan Nataša SL, Špela Ohojak, Eda Jakončič 

  EdaJ in NatašaSL udeležili izobraževanja oziroma srečanja svetovalnih delavk na Zavodu RS za 
šolstvo v Novi Gorici s sledečo vsebino: 
-       Kontinuum pomoči in prilagoditve za otroke z učnimi težavami. 
-       Informacije o uporabi zakona o zgodnji obravnavi. 
-       Razgovor z otrokom kot del dokumentacije ob postopku usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami (z nami tudi višja svetovalka Cvetka Bizjak). 

 Šolske svetovalne delavke so sodelovale na sestankih aktivov TJA, SLJ in MAT glede 
vertikalnega povezovanja.   

 Pedagoginja Eda J se je udeležila dogodka “Večjezičnost velja”,  na  Univerzi v Novi Gorici.  

 Pomočnica ravnatelja Nataša NB in pedagoginja Eda J sta se skupaj z ravnateljem udeležili 
posveta na v Ljubljani o NPZju. 

 Psihologinja se je udeležila delovnega srečanja svetovalnih delavcev na MIZŠ ob objavi razpisa 
za vpis novincev v srednješolske izobraževalne programe. 

 Strokovna ekskurzija šolskih svetovalnih delavk  (NatašaSL, Špela O.)(LJ-bolnišnična šola...). 
Drugo 

 Svetovalne delavke smo sodelovale pri izvedbi projekta Moja beseda velja. Nataša SJ je povzela 
vsebino zaželenih vedenj v obliki miselnega vzorca, ki ga je posredovala razrednikom in ostalim 
učiteljem. ŠSD so opredelila mesečne cilje.  

 Nataša SL je zbrala mnenj učiteljev o raziskavi Talis, se o vsebini pogovorila z učitelji in poslala 
zaključno poročilo. 

 Nataša SL je za razrednike pripravila predlog za bolj ustvarjalno predstavitev razredov v  
letopisu. 

 Nataša SL je koordinirala dve izobraževanji za učiteljski zbor. 

 ŠSD smo sodelovale na delovnih sestankih, kolegiju, sestankih sveta staršev, redovalnih 
konferencah, pogovornih urah, prireditvah... 

 Nataša Skrt Leban je pripravila in izvedla izobraževanje za učitelje razredne stopnje: Nadarjeni, 
ustvarjalnost, podjetništvo 
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34. POROČILO O VODENJU ŠOLSKE PREHRANE ŠOLSKO 
 
Organizatorka šolske prehrane: Mojca Belingar 
 
V šolskem letu 2018/19 je bilo v šolo vpisanih 698 učencev, v vrtec pa cca 322 otrok.  
V centralni kuhinji OŠ Ivana Roba se je v tem šol. letu pripravljalo dnevno okoli 80 zajtrkov (za enoto 
Žarek), 640 dopoldanskih malic (za šolo Šempeter in podružnično šolo v Vrtojbi), okoli 950 kosil in cca 
450 popoldanskih malic. Od tega se je pripravljalo cca 530 obrokov kosil in 100 popoldanskih malic za 
lastne potrebe za prehrano učencev in zaposlenih v centralni šoli ter za zunanje odjemalce. Preostali 
obroki so se iz centralne kuhinje transportirali v namenskih transportnih posodah v 5 dislociranih enot 
(v razdelilne kuhinje vrtca Mavrica, Žarka, Sončka v Vrtojbi,  vrtca Zvezdica in podružnične šole na 
Vogrskem, v podružnično šolo v Vrtojbi). 
 
V okviru mojega dela sem skrbela za organizacijo prehrane in mesečno sestavljala jedilnike. V tem 
šol.letu je na šoli delovala tudi interna skupina za prehrano, v katero so bile vključene poleg  kuharice 
še učiteljice in vzgojiteljice. Vsak zadnji torek v mesecu smo se dobile in pregledale ter uskladile 
jedilnike za naslednji mesec. Vsi zapisniki so v Office 365 pod zavihkom prehrana. 
Organizirala sem prehrano ob športnih dnevih in drugih aktivnostih v sklopu šolskih dejavnosti. 
Trudila sem se sestaviti čim bolj raznolike, zdrave obroke, ki bi jih otroci radi pojedli, izbirala sem živila, 
ki so sezonska in primerna letnemu času, v prehrano vključevala stročnice in polnozrnate ogljikove 
hidrate. Kot sestavni del obrokov smo vsaj 1 x na teden ponudili sokove, ki so večinoma brez dodanega 
sladkorja in s 100% sadnim deležem, 1 x na teden smo ponudili pri kosilu vodo. 
Bel kruh smo nadomeščali z rženim, črnim, ovsenim, polnozrnatim, koruznim.  
V kuhinji uporabljajo kvalitetne maščobe (sončnično, oljčno olje, druga rastlinska olja), maslo se 
uporablja občasno, margarine se ne uporabljajo. Od začimb se pri  kuhanju uporabljajo samo suhe 
začimbe, razni drugi dodatki se ne uporabljajo.  
V jedilnik vključujem tudi ekološka živila iz vseh skupin živil, sadje in zelenjavo od bližnjih kmetov v 
kolikor je dobavljiva. 
Enkrat tedensko je na jedilniku kosilo brez mesa. 
Zaradi različnih starostnih skupin za katere se obroki pripravljajo (jasli, vretc, šola, zaposleni, zunanji) 
ter različnih želja in ješčnosti uporabnikov je sestavljanje jedilnikov vedno težje. Zdrave jedi otroci in 
učenci zavračajo. Poleg tega je potrebno načrtovanje jedilnikov prilagajati dostavi dobaviteljev, 
številom prisotnih kuharjev v kuhinji, v vrtcih PM otrokom ki gredo domov in prebavnim »težavam«, 
prisotnosti vzgojiteljice v skupini (ne jogurtov, kefirjev, kislega mleka, namazov…) in zahtevam po 
doseganju ustrezne cene obrokov. 
 
V vrtcu in šoli je kar nekaj otrok, ki potrebuje DIETNO PREHRANO (brez mleka, jajc, celiakija, sladkorna 
dieta, razne alergije in intolerance na hrano…). Takih otrok je cca 6 v vrtcu in cca 11 v šoli. Sodelovala 
sem s starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano in imajo alergijo na določena živila in s kuharji, ki 
pripravljajo dietne obroke, skrbim za nabavo primernih živil. Na osnovi zdravniškega potrdila so v 
kuhinji tem otrokom/učencem pripravljli ustrezne dietne obroke. 
 
S pomočjo računalniškega programa sem dnevno urejala odjave/prijave učencev, zaposlenih in 
zunanjih odjemalcev na prehrano ter vodila evidenco o dnevno prijavljenih obrokih.  
Ob koncu meseca sem pripravila podatke o obrokih po posameznih razredih, ki jih potrebuje 
računovodstvo za obračun storitev. 
 
Vodim celotno materialno skladiščno poslovanje kuhinje. To vključuje: 
- dnevno naročanje surovin in živil; 
- izvajanje kontrole nad cenami in kvaliteto dobavljenih živil; 
- dnevno sodelovanje z dobavitelji, pisanje reklamacije glede neustreznosti dobavljenih živil, cen živil 
in izdelkov;  
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- dnevno vodenje  evidence dobavljenih in porabljenih živilih, izdanih obrokih in zalogah v skladišču; 
 
Sodelovala sem pri organizaciji prireditev v zavodu: valeta, junij 2018. 
 
Aktivno sem sodelovala pri oblikovanju razpisa za mleko in eko meso, vsake tri mesece pri  JAVNEM 
RAZPISU za sadje in zelenjavo. 
 
V sodelovanju z vodjo kuhinje sem skrbela za izvajanje sanitarno-higienskih predpisov, načrtovanju 
nabave strojev, orodij in drugih pripomočkov v kuhinji.  
Z 13. 6. 2018 sem poleg Karmen Bajt odgovorna oseba za vodenje HACCP dokumentacije. 
 
Pripravila sem analizne liste za dobavitelje in jih poslala.  
Z aprilom 2018 je stopila v veljavo Uredba komisije (EU) 2017/2158 o blažilnih ukrepih in referenčnih 
ravneh za zmanjšanje akrilamida v živilih. 
Ta od nosilcev živilske dejavnosti zahteva vzpostavitev določenih preventivnih ukrepov s pomočjo 
katerih se lahko precej zmanjša možnost nastanka oz. zmanjša stopnja nastalega akrilamida v živilih. 
V marcu 2018 pa je bil sprejet Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih 
(Ur.l. RS, št. 18/2018) s spremembami, ki določa, da največja vsebnost transmaščobnih kislin v živilih 
ne sme preseči 2 g na 100 g skupne vsebnosti maščob v živilu. Živila, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega 
pravilnika, so lahko v prometu največ 12 mesecev od uveljavitve tega pravilnika. 
Na podlagi tega smo nosilci živilske dajavnosti dolžni preveriti vsebnost transmaščobnih kislin v živilih, 
ki jih nabavljamo, zlasti v margarinah in izdelkih iz nje ter izdelkih iz drugih rastlinskih maščob (palmino 
olje ipd.). 
Od dobaviteljev tovrstnih živil smo zato pridobili Izjavo oz. Specifikacijo vsebnosti transmaščobnih kislin 
v posamezni surovini.  
 
Od 13. decembra 2014 dalje je potrebno v vzgojno-izobraževalnih zavodih označevati alergene snovi v 
vrtčevskih in šolskih obrokih. Seznam alergenih snovi opredeljuje Uredba 1169/2011/EU o 
zagotavljanju informacij potrošnikom. KATALOG ALERGENIH ŽIVIL, ki sem ga izdelala v avgustu 2015, 
sem dopolnila 18.1.2018 in ga poslala na vse podružnice. Katalog stalno izpopolnjujem z novimi izdelki. 
Zadnjo, dopolnjeno verzijo bom po podružnicah poslala v juliju 2019. 
Vodim in organiziram skupino (komisijo) za prehrano, kjer se  dobimo s predstavniki staršev in 
strokovnimi delavci ter se pogovarjamo o morebitnih problemih in načinu dela. 
SKUPINA ZA PREHRANO se je v šolskem letu 2018/19 sestala:  
- 4. 12. 2018 Dnevni red (Tradicionalni slovenski zajtrk, anketa, jedilniki, razno) 
 
To šolsko leto sem pripravila anketo o šolski prehrani za starše šolskih otrok in anketo o šolski prehrani 
za starše vrtčevskih otrok, ter anketo o šolski prehrani za učence 6. do 9. razreda. Vprašanja so bila 
enaka, rezultate sem zbrala v tabeli, iz katere so razvidni odgovori vprašancev. 
Rezultati ankete so objavljeni na spletni strani šole in v Office 365 v zavihku prehrana.. 
 
Vodim celoto dokumentacijo in skrbim za izvedbo projektov Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolska 
shema. V zvezi s tem tudi iščem nove lokalne dobavitelje in jih kontaktiram za nabavo surovin. Prvotni 
projekt Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ) se je leta 2017/18 preoblikoval v nov ukrep skupne 
kmetijske politike EU - ŠOLSKA SHEMA in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom 
in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja 
in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ter 
zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčnožilne bolezni, rak…). 
V ta namen je EU državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje 
svežega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem. Prednost imajo dobavitelji s svežim 
sezonskim sadjem in zelenjavo za takojšnje uživanje ter s pridelki iz integrirane in ekološke pridelave, 
če je le-teh dovolj. 
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Projekt šolska shema je potekal celo šolsko leto. V okviru projekta smo na šoli razdeljevali sadje kot 
dodatno vrednost ob dopoldanski malici. Večinoma je bilo to sezonsko sadje in zelenjava (jabolka, slive, 
hruške, jagode, svež kaki, suh kakibio jagode, bio korenje, …). Razdelili smo tudi nekaj mleka. Učenci 
mleka ne popijejo že v rednih obrokih malice, zato je še težje vključiti mleko kot dodatek obroku. Učenci 
zavračajo tudi naravne mlečne izdelke (brez sladkorja, dodatkov…) in zelenjavo. 
V Zvezi z šolsko shemo sem z vzorčnimi razredi v jeseni 2018 in spomladi 2019 izvedla anketo v 
računalniški učilnici.  
Na ARSKTRP (s šol.letom 2017/18 je potrebno vlagati zahtevke preko spletne aplikacije) sem tekom 
leta poslala 2 zahtevka, zadnjega bom poslala v juliju 2019, ko dobim iz računovodstva potrebna 
potrdila o plačilu računov.  
Zaključno anketo sem preko spletne aplikacije izpolnila 26.6.2019.  
 
Kot spodbudo k uživanju naravnih mlečnih izdelkov je prvo triado je v tem šolskem letu obiskala Mlečna 
kraljica, ki prihaja iz Mlekarne Celeia. Otrokom je predstavila pomen mleka in mlečnih izdelkov za zdrav 
razvoj skozi zgodbo o škratu Titu. Predstavitev so učenci zaključili z pokušino naravnega tekočega 
jogurta. 
 
Poseben dogodek, kjer je bila vključena cela šola pa smo povezali z dnevom TSZ.  
 
Vlada RS je v letu 1012, sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane. Eden izmed osrednjih 
dogodkov tega dneva je Tradicionalni  slovenski zajtrk (TSZ), ki ga praznujemo vsak tretji petek v 
novembru. Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma 
predelani v Sloveniji. Razglasitev dneva slovenske hrane spodbuja k povezovanju in celostni obravnavi 
kmetijskega, okoljskega, zdravstvenega in izobraževalnega vidika.  
V petek, 16.11.2018, na dan Slovenske hrane, smo na šoli imeli TSZ. Ta dan smo obeležili tudi dan 
Zdrave šole, ki letos praznuje 25 let. Kot že vrsto let zapored smo zjutraj izvedli tradicionalni slovenski 
zajtrk (med, maslo, polnozrnat kruh, mleko in jabolko), potem pa so sledile različne dejavnosti na šoli 
in pred Coroninijevim dvorcem, kjer smo pripravili Jesenski JestiVAL, šolsko Eko tržnico, kmečke in stare 
športne igre. 
Na šoli so se učenci pogovarjali o skrbi za zdravje, zdravi prehrani in gibanju, izvedli vprašalnike o 
najljubšem zajtrku in najljubšem sadju, igrali različne igre izdelali različne plakate o zdravem načinu 
življenja, slikali, risali, tiskali, poslušali predstavitev čebelarja, spoznali pomen divjih opraševalcev, 
sestavljali jedilnik z lokalnimi in sezonskimi živili ter se pogovarjali o gensko spremenjenih organizmih, 
izdelovali so pogrinjke ter čebelice, brali zgodbe in pregovore ter pripravili razstavo nastalih del. 
Učenci so v tem dnevu zelo uživali. Ob 10.00 je tudi naša šola zapela pesem Čebelar. 
Poleg osrednjega dogodka so se ta dan tudi po razredih in na podružničnih šolah odvijale številne 
aktivnosti in dejavnosti.  
 
Izobraževanja 

- Študijska skupina za gospodinjstvo in organizatorje šolske prehrane, 30. 8. 2018, ZRSŠ 
- Nacionalni strokovni posvet:  ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ORGANIZIRANE 

PREHRANE OTROK IN MLADOSTNIKOV, 23.5.2019, ZRSŠ 
 
ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI 

 Pred začetkom šolskega leta, ki je pravkar minilo, sem sestavila 8 tedenskih jedilnikov. Jeseni 
2018 je bila poleg skupine (komisije) za prehrano ustanovljena še interna skupina za prehrano 
v katero se bile vključene tudi učiteljice in vzgojiteljice. Skupina se je sestajala vsak mesec in 
pregledala ter uskladila jedilnike za prihajajoči mesec, ki sem jih mesečno sestavila in pred 
sestankom članom tudi poslala. 

 S sestavo jedilnikov sem v tem šol. letu želela vključiti tudi nove jedi, živila (blitva s krompirjem, 
losos, šarenka, pečena zelenjava, brokoli in cvetača na maslu, kislo mleko z medom, ajdovi 
štruklji s skuto, ajdov kruh z orehi, ovseni kosmiči, bio kislo mleko, ribja omaka…), vendar smo 
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na internih skupinah za prehrano ugotavljali, da otroci in učenci nekaterih novih jedi, živil ne 
sprejemajo. Prav zaradi tega pa se dogaja, da se posamezne jedi, živila skozi jedilnike 
ponavljajo. Zelo težko je uskladiti želje otrok in zahteve staršev, ki so po eni strani zelo kritični 
do sladkih, paniranih in manj zdravih živil in si želijo bolj zdravo izbiro, po drudi strani pa 
staršev, ki se sprašujejo zakaj kuhamo hrano, ki je otroci ne marajo (zelenjavno mesne obare, 
mineštre…).  

 V šolskem letu 2018/19 smo se odločili, da pripravimo anketo o prehrani malo drugače. Z 
vprašanji smo želeli preveriti tudi prehrambene navede, ki jih imajo otroci doma. 

 Vprašanja so bila vsebinsko enaka za vse ciljne skupine le prilagojena anketirancem. 

 Anketo so preko spletne strani izpolnjevali starši vrtčevskih otrok, starši šolskih otrok in učenci 
6. do 9. razreda.  

 Od 322 vpisanih otrok v vrtec je anketo izpolnilo 77 staršev (23,9 %).  

 Od 698 vpisanih otrok v šoli je anketo izpolnilo 51 staršev (7,3 %).  

 Od 297 učencev, ki obiskujejo 6. do 9. razred je anketo izpolnilo 234 učencev (78,8 %). 

 Starši so bili o aktivnosti ankete obveščeni na različne načine (preko e, asistenta, spletne strani, 
obvestil v vrtcih…), kljub temu pa je bil njihov odziv zelo slab oz. udeležba izpolnjevanja ankete 
zelo nizka. 

 Na vprašanje: Katero tekočino želite, da v vrtcu/šoli ponudimo za potešitev žeje so vsi 
odgovorili, da želijo vodo. Na izbiro so imeli še 100 % sirup brez dodanega sladkorja in čaj brez 
sladkorja. 

 Na vprašanje: V kolikor je vaš otrok naročen na dopoldansko malico ali poje obrok, so starši 
tako vrtčevskih kot šolskih otrok odgovorili da v celoti, učenci pa obrok delno pojedo. 

 Na vprašanje: V kolikor je vaš otrok naročen na kosilo ali poje obrok, so starši vrtčevskih otrok 
odgovorili da v celoti, starši učencev in učenci pa delno pojedo obrok. 

 Na vprašanje: V kolikor je vaš otrok naročen na popoldansko malico ali poje obrok, so starši 
vrtčevskih otrok z točko razlike odgovorili delno in da v celoti, starši šolskih otrok pa delno. 
Učenci višjih razredov na popoldansko malico niso naročeni. 

 Na vprašanje ali vaš otrok pred prihodom v šolo zajtrkuje so v večini vsi pritrdili. 

 Na vprašanje kaj vaš otrok najpogosteje zajtrkuje so starši vrtčevskih otrok izbrali s točko 
razlike med odgovoroma: marmelada/med/čokoladni namaz in samo pije (čaj/mleko).  

 Starši šolskih otrok so prav tako s točko razlike izbrali med odgovoroma: že pripravljene 
kosmiče za zajtrk/čokolešnik in marmelada/med/čokoladni namaz. Učenci višjih razredov so z 
dvema točkama razlike izbrali med odgovoroma: marmelada/med/čokoladni namaz in nič.  

 Na vprašanje: Kaj vaš otrok doma najpogosteje pije za potešitev žeje so starši vrtčevskih in 
šolskih otrok odgovorili vodo, na drugem mestu je sirup mešan z vodo, nihče ne pije gaziranih 
pijač.  

 Učenci višjih razredov najpogosteje posegajo po vodi, na drugem mestu je sadni sirup, nekaj 
jih za potešitev žeje doma pije tudi gazirane pijače.  

 Na vprašanje: Katero vrsto kruha vaš otrok doma najpogosteje je, so v večini vsi izbrali odgovor 
pšenični bel/koruzni, nekaj jih posega tudi po ostalih vrstah kruha. 

 Na vprašanje: Kako pogosto vaš otrok doma uživa sladka živila, so starši obeh skupin odgovorili 
da vsaj 3x na teden, učenci višjih razredov uživajo sladka živila vsak dan.  

 2 od 74 vrtčevskih otrok sladkarij ne jedo in 1 od 47 šolskih otrok ter 7 učencev višjih razredov 
od 230. 

 Na vprašanje: Kako pogosto vaš otrok doma uživa sveže sadje, so vse skupine v večini 
odgovorili, da vsak dan. 

 Na vprašanje: Kako pogosto vaš otrok doma uživa zelenjavo in mineštre, so vse skupine v večini 
odgovorile da vsaj 3x na teden. 

 Eden od 74 vrtčevskih otrok zelenjave in minešter ne uživa nikoli, od šolskih otrok takih otrok 
(od 47) ni. 8 učencev od 232 doma nikoli ne uživa zelenjave in minešter. 
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 Na vprašanje : Kje kupujete zelenjavo za pripravo hrane doma, so vse tri skupine v večini 
odgovorile, da zelenjavo pridelajo doma, na drugem mestu je trgovina, na tretjem na tržnici/pri 
kmetu.  

 11 učencev od 232 je odgovorilo, da zelenjave ne kupuje. 

 Na vprašanje: Katero meso najpogosteje pripravljate doma, je pri vseh treh skupinah 
najpogostejši odgovor perutnina, na drugem mestu je goveje meso (odgovor staršev tako 
vrtčevskih kot šolskih otrok), za učence je na drugem mestu svinjsko meso. Sveže ribe doma 
pripravljajo zelo malo, tudi mesa ne uživa zelo majhen odstotek vprašanih (vrtec 2,7 %, šola 
0%, učenci 4,3 %). 

 Na vprašanje: Ali doma pripravljate kuhane obroke iz osnovnih surovin (ne iz polpripravljenih 
izdelkov), so vse tri skupine v večini odgovorile da vsak dan.  

 1 starš od 47 šolskih nikoli ne pripravlja kuhanih obrokov in 19 učencev (od 228) je prav tak o 
izbralo ta odgovor. 

 Na vprašanje: Ali se ti zdi, da imaš dovolj znanja o zdravi in uravnoteženi prehrani so vsi v večini 
pritrdili. 12 od 75 vrtčevskih otrok in 9 od 47 šolskih otrok ter  40 od 231 učencev meni, da 
znanja nima dovolj. 

 Iz rezultatov ankete lahko razberemo, da so prehranjevalne navade v različnih domovih zelo 
različne, kar je bilo pričakovati. Veliko  otrok pije vodo, kar je zelo pohvalno. Otroci šolsko 
prehrano večinoma pojedo v celoti ali vsaj delno, nekaj je tudi takih, ki na tako hrano niso 
navajeni. To bi lahko pomenilo, da je doma kuhane hrane malo, čeprav so starši večinoma 
odgovorili, da kuhano hrano doma pogosto pripravljajo, večinoma iz osnovnih surovin in 
večino zelenjave pridelajo doma. Iz ankete je tudi razvidno, da polovica otrok zelenjavo 
pogosto in redno uživa, kar je zelo pohvalno. Verjetno je to večinoma solata in sveža zelenjava, 
kar učenci jedo tudi v šoli. Veliko slabše učenci jedo mineštre, zelenjavne juhe in dušeno 
zelenjavo kot so ohrovt, bučke, grah, kislo zelje… 

 Ne preseneča podatek, da otroci za zajtrk zajtrkujejo večinoma sladka živila (sladke namaze, 
že pripravljene kosmiče za zajtrk, rogljičke, biskvite in kekse…) in bel kruh ter, da večina otrok 
uživa sladka živila skoraj vsak dan.  

 Z anketo smo dobili le bežen vpogled v prehranske navade. Vsekakor moramo upoštevati tudi 
dejstvo, da je anketo reševalo zelo malo staršev, tako vrtčevskih kot šolskih otrok. To bi lahko 
tudi pomenilo, da (šolska) prehrana za starše ne pomeni pomembno področje s katerim bi se 
ukvarjali. 

 Naloga šolske kuhinje je za uporabnike pripravljati varno hrano. Vsekakor pa smo zavezani 
slediti tudi smernicam zdrave prehrane in pri tem usklajevati z željami otrok, da bi se čim manj 
kvalitetno pripravljene hrane zavrglo. 

 
35. PROJEKT SIO 2020 

  
V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture 
v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. 
SIO-2020. V okviru Programa naj bi vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo 
brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.   
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,  • prednostna os 10: Znanje, spretnost in 
vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, 
usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture 
za izobraževanje in usposabljanje,  • specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja 
usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.  
  
Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.  
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2017 Ponudba:  Nakup nove opreme IKT1. Odločali smo se glede na ponujeno višino koriščenja 
sredstev   [ OŠ - 7.477,39 € ]   [ Vrt - 2.312,69 € ]   [ Vog - 1.685,23 € ] in nabavili: • OŠ IR, ŠpG:  9 
računalnikov, 7 monitorjev   • POŠ Vrtojba: 3 računalniki, 2 monitorja   • POŠ Vogrsko: 2 računalnika, 
2 monitorja    
Dobavljeno:  maj - junij 2018  
Porabljena sredstva:   
Skupaj   [ OŠ - 4.844,62 € ]   [ Vrt - 1.533,54 € ]   [Vog - 1.127,28 € ] Delež VIZ-a (50 %)  [ Š - 2.422,31 €]   
[ Vrt -    766,77 € ]   [Vog -     563,64 € ]  
2018 Ponudba: Izgradnja brezžičnih omrežij – žal nismo koristili  Ponudba:  Nakup nove opreme IKT2.  
Odločali smo se glede na ponujeno višino koriščenja sredstev   [ OŠ - 10.136,37 € ]   [ Vrt - 3.100,12 € ]   
[Vog - 2.249,28 € ]  
in nabavili: • OŠ IR, ŠpG:  8 računalnikov, 6 monitorjev, 2 prenosnika, 5 projektorjev • POŠ Vrtojba: 3 
računalniki, 2 monitorja  • POŠ Vogrsko: 2 računalnika, 2 monitorja    
Dobavljeno:  november - december 2018  
Porabljena sredstva:   
Skupaj   [ OŠ - 9.439,87 € ]   [ Vrt - 2.763,30 € ]   [Vog - 2.076,32 € ] Delež VIZ-a (50 %)  [OŠ - 4.719,94 €]   
[ Vrt - 1.381,65 € ]   [Vog - 1.038,16 € ]  
2019 Zamenjali smo ponudnika telefonije in internetnih storitev – Telekom → MegaM  
Ponudba: Izgradnja brezžičnih omrežij na centralni šoli in obeh podružnicah – začetek: sreda, 26/06 
2019  
Ponudba:  Nakup nove opreme IKT3.  
Odločali smo se glede na ponujeno višino koriščenja sredstev [ OŠ - 7.477,38 € ]   [ Vrt - 2.312,68 € ] 
[ Vog - 1.685,22 €]  
  
in nabavili: • OŠ IR, ŠpG:  9 računalnikov, 5 monitorjev, 1 projektor • POŠ Vrtojba: 3 računalniki, 2 
monitorja  • POŠ Vogrsko: 2 računalnika, 2 monitorja    
Dobavljeno:  maj - junij 2019  
Porabljena sredstva:   
Skupaj [ OŠ - 5.655,92 € ]  [ Vrt - 1.933,70 € ]  [Vog - 1.410,32 € ] Delež VIZ-a   [ OŠ - 2.827,96 € ]  [ Vrt - 
966,85 € ]  [Vog - 705,16 € ]  
Ta oprema (2019) še ni inicializirana in še ni razdeljena. Namenjena je razredom v pritličju centralne 
šole – za 1. – 4. razred in 5 x na predmetni stopnji kot zamenjava najstarejših, slabo delujočih 
računalnikov.  
Obe podružnici (vsi razredi) sta polno pokriti z novejšo opremo iz projekta Sio2020. Sledi 
dopolnjevanje/menjava opreme v skupnih prostorih/pisarnah vrtčevskih oddelkov, za kar so bila 
dodeljena sredstva s strani MIZŠ – 1.100,00 €  
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36. POSLOVNI DEL POROČILA 
 

a. Učbeniški sklad 
Poročilo učbeniškega sklada je del računovodskega poročila. 
 

b. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. 
 

c. Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalnike iz letnega programa 
za šolsko leto 2018/19 

Pri upoštevanju zastavljenih ciljev ugotavljamo, da so bili uresničeni. 
 

d. Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta 
Pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. 
 

e. Ocena morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 
dela 

Ugotavljamo, da pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 
 

f. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
Ugotavljamo, da so bili cilji, ki smo si jih zastavili, doseženi. 
 

g. Računovodske preglednice so vključene v računovodsko poročilo. 
Da. 
 

h. Finančno poslovanje 
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici ima kot javni zavod naslednje financerje svojega 
programa:  

 MIZKŠ za obvezni in razširjeni program,  

 Občino Šempeter-Vrtojba za dodatni program, program vrtca in dogovorjene akcije,  

 starše za plačilo storitev šole in vrtca,  

 najemnine športnih objektov in učilnic, 

 zunanje odjemalce kosil, 

 Občino Renče–Vogrsko za  program vrtca in dogovorjene akcije. .  
Ministrstvo plačuje svoj del sredstev okrog 5. v mesecu za tekoči mesec, občina pa nakazuje sredstva 
za materialne stroške in  za plače  za tekoči mesec.  
Starši poravnavajo svoje obveznosti do 15. v mesecu za pretekli mesec.  
Prihodki zavoda so:  

 prihodki od staršev  za malice in kosila,  

 prihodki od staršev za ostale storitve, 

 prihodki od staršev za vrtec,  

 prihodki od Občine Šempeter-Vrtojba za dodatni in nadstandardni program,  

 prihodki od  Občine Šempeter-Vrtojba za prevoz in regresirano prehrano, 

 prihodki od Občine Renče-Vogrsko za vrtec, 

 prihodki od ostalih občin za vrtec, 

 prihodki od najemnin in kosil, 

 donacije, 

 drugi prihodki. 
 

i. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu. 
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Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

 pri mesečni najavi količnikov za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce ter drugih 
stroškov (zahtevke posredujemo ministrstvu); 

 pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil male vrednosti;  

 preverjanje dobavnic in računov ob podpisu izplačila;  

 preverjanje plačil položnic;  

 pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov in pogodb  s strani 
poslovnih partnerjev; 

 s poročilom o izvedbi notranje revizije v letu 2016 v javnem vzgojno–izobraževalnem zavodu 
 

j. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, pedagoška 
praksa, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

 
k. Sociala 

Skrbimo za zdrav razvoj učencev, in sicer: učenci hodijo na zdravniške preglede v 1., 3., 6. in 8. razredu 
ter redni sistematski pregled zob v šolski zobni ambulanti v 1., 2., 4., 6., 7.  in 8. razredu.  
Zaposleni tudi opravljajo zdravniške preglede. 
 

l. Varstvo okolja 
Dvakrat letno (oktobra in maja) smo organizirali zbiralno akcijo starega papirja. Zbrana sredstva smo 
namenili v šolski sklad. 
Celo leto smo zbirali odpadne kartuše za Rdeče noske in plastične zamaške. 
Pridružili smo se akciji STARA PLASTENKA ZA NOV INKUBATOR in trikrat izpeljali zbiralno akcijo 
plastenk. Zbrana sredstva so bila namenjena nakupu inkubatorja v porodnišnici Kranj. 
Pridružili smo se tudi akciji zbiranja starih mobilnih aparatov, polnilcev in baterij v akciji Zveze Rotary 
klubov Slovenije v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije «Halo! Si zato?«. 
 

m. Urejanje prostora 
Otroci in zaposleni skrbimo za urejenost šolskih prostorov in okolico šole, vrtca. Sproti nadgrajujemo 
sistem ločevanja odpadkov in iščemo nove rešitve. 
 

n. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter prostorske 
pogoje 

 
o. Kadri 

 
Preglednica: Pregled zaposlenih po izobrazbi na dan 31. 12. 2019   
Leto 2019 (podatki na dan 31.12.2019) 

Izobrazba VRTEC ŠOLA SKUPAJ 

Visoka VII /2 2 56 58 

Visoka strokovna VII/1 15 2 17 

Višja VI 1 23 24 

Srednja   5-letna 2 0 2 

Srednja  4-letna 24 4 28 

Poklicna  3-letna 8 5 13 

Nižja poklicna  1 3 4 

OŠ  1 9 10 

SKUPAJ  54 102 156 

V preglednici  so prikazani vsi zaposleni po izobrazbi na dan 31. 12. 2019. Skupaj vseh zaposlenih je 
156. 
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Preglednica: Strokovni delavci šole (100) in vrtca (48) po nazivu na dan 31. 12. 2019 

Naziv VRTEC ŠOLA 

Svetnik   1 12 

Svetovalec  7 28 

Mentor 9 21 

Glede nazivov omenjamo kar 13 svetnikov,  35 svetovalcev  ter 30 mentorjev. 
 
Preglednica: V zavodu je bilo 31.  12. 2019 zaposlenih 156 delavcev.  

 VRTEC ŠOLA 

41 - vzgojiteljice in pomočnice 
(od tega dve na porodniškem dopustu) 
1 – svetovalna delavka 

79 - strokovni  delavci 
(od tega 3 na porodniškem dopustu in 1 na 
dolgotrajnem bolovanju) 

3 – administrativno-računovodskega osebja 
10 – tehnično osebje 

4 - administrativno–računovodskega osebja 
19 - tehnično osebje 

od tega za določen 
delovni čas 

3 – pomočnice vzgojiteljice 
2 – vzgojiteljici 
1 – spremljevalka 
1 – svetovalna delavka 
2 – tehnično osebje 

19 strokovnih delavcev 
1 tehnično osebje 

in za manj kot polni 
delovni čas 

1 – vzgojiteljica 
1 – spremljevalka 
2 – administrativno 
računovodski osebi 

2 administrativno-računovodski osebi 

Vsi zaposleni niso zaposleni za nedoločen čas, nekaj je zaposlenih za določen čas.  Nekaj  je zaposlenih 
manj kot polni delovni čas.  
 
Načrtovanje kadrov v naslednjih letih temelji na: 

 predmetniku, 

 številu učencev oziroma otrok, 

 število oddelkov, 

 razporeditvi pedagoških in delovnih ur, 

 dodatnega programa ustanovitelja, 

 razvoju tržne dejavnosti, 
oziroma kadrovskega načrta za šolsko leto, ki ga s sklepom potrdi Občina Šempeter–Vrtojba, Svet 
zavoda in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
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p. Prostori 
 
a) Matična šola v Šempetru je bila obnovljena in dograjena v letih 1999-2002. Za izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela so na razpolago naslednji prostori: 

 učilnice                                                                                                                  25 

 učilnica za gospodinjstvo                                                                        1                    

 učilnici za tehnično vzgojo                    2 

 učilnica za računalništvo      1      

 knjižnica s čitalnico (šolarska in strokovna)                 1 

 učilnica za pouk GUM  in delo pevskih zborov                              1 

 velika telovadnica z garderobami, tuši, sanitarijami v izmeri 845 m2 1                                                                                         

 mala telovadnica z garderobami, tuši  

 sanitarijami v izmeri 250 m2                                                                              1       

 trim kabinet z garderobami v izmeri 120 m2                               1 

 pokrit večnamenski atrij pod veliko telovadnico 

 v izmeri več kot 250 m2                                                                                    1 

 učilnica za individualno in skupinsko delo z učenci v II. nad.            1 

 kabineti (BIO, KEM, GUM, FIZ, LUM, ŠPO)                                               7 

 manjši kabinet v II. nad. (pisarna psihologinje  za 1. r.)                              1  

 kuhinja z jedilnico                    1 

 sanitarije v vseh nadstropjih  (M+Ž)    

 sanitarije za invalide pri mali telovadnici                 1 

 zunanje sanitarije                     1 

 upravni prostori, zbornica                                                                        7 

 pisarne za Šolsko svetovalno službo                  3 

 prostor za šolski radio                                                                                       1 

 prostor za čistilke                                                                                             1 

 prostor za vzdrževalce in delavnica                                                                  1 

 zaklonišče z arhivom in shrambo                                                                      1 

 kotlovnica                                                                                                         2 

 urejene zelenice in okolica šole 

 parkirišča 
 
Šola ima sodobno urejeno zunanje igrišče za mali nogomet, odbojko oz. tri igrišča za košarko, atletsko 
stezo in skok v daljino. Ob košarkarskem igrišču je tudi tribuna. Igrišče je možno osvetliti in uporabljati 
tudi v večernih urah. Šolski prostor je v celoti ograjen. 
 
b) Podružnica Vrtojba 

Stavba je bila prenovljena in nadzidana v letu 2014. Na razpolago so: 

 učilnice                                                                                    6 

 prostor za individualno delo                                                                              1 

 prostor za pogovorne ure s starši                                                                      1 

 razdelilna kuhinja                                                                     1 

 zbornica                                                                                                             1 

 sanitarije za osebje                                                                             1 

 šolska knjižnica                                                                                                   1 

 računalniška učilnica        1 

 garderobe za učence                                                                           1  

 sanitarije za učence                                                                 4  

 kotlovnica - skladišče                                                                                          1 
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 shramba za čistila       1    

 večnamenski prostor oz. jedilnica                                           1 

 telovadnica s tribunami, slačilnicami in tuši, kabinet ŠVZ                                                                                                                                                                 

 sanitarije za učenke in učence,  

 zunanje igrišče za mali nogomet, košarko, odbojko 

 urejene zelenice in okolica šole, parkirišče 
 
c) Podružnica Vogrsko 

Šola deluje v graščini, ki je bila prenovljena. Nov prizidek je bil zgrajen  v letu 2011. Prostori so 
veliki. V šoli so: 

 tri  učilnice za pouk  

 ena učilnica,  namenjena jedilnici 

 tri igralnice  

 šolska  knjižnica 

 razdelilna  kuhinja 

 garderoba  

 sanitarije za učence 

 zbornica  

 sanitarije za učitelje 

 kabinet 

 kotlovnica 

 urejeno manjše igrišče za nogomet, odbojko in košarko ter zelenica z igrali 

 shramba za čistila 

 urejena okolica 
Zunanjih površin je dovolj.  
 
č)   Šolski oddelek na pediatriji ima na razpolago učilnico, igralnico in prostor za učila, učne  

pripomočke ter šolsko knjižnico. 
 

d.) Prostori v vrtcu 
Prostori enote MAVRICA: 

 šest igralnic 

 osrednja avla 

 galerija za likovno dejavnost 

 garderoba in sanitarije za osebje 

 razdelilna kuhinja 

 shramba za živila 

 prostor za pranje perila 

 dve pisarni 

 prostor za shranjevanje materiala 

 terasa in otroško igrišče 

 garderobe 
V letu 2003 je bila enota prenovljena in prizidana. 
 
e.) Prostori enote SONČEK: 

 pet igralnic (ena v mobilni enoti od leta 2010) 

 pisarna 

 razdelilna kuhinja in shramba 

 garderobe in sanitarije za osebje 

 trije prostori za shranjevanje materiala  
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 garderobe 

 zaklonišče 

 pet atrijev z dostopom na otroško igrišče 

 kurilnica 
Enota je bila zgrajena 1978.  leta. 
 
f.) Prostori enote ŽAREK: 

 štiri igralnice 

 garderobe 

 dva prostora za shranjevanje materiala 

 prostor za pranje perila 

 garderobe in sanitarije za odrasle 

 pisarna 

 štirje atriji z dostopom na otroško igrišče 

 razdelilna kuhinja 
Enota je bila zgrajena 1979.  leta. 
 
Prostori enote ZVEZDICA so v sklopu Podružnične šole na Vogrskem. 
 
r. Oprema  na dan 31.12.2019 

OPREMA OŠ 
Šempeter 

POŠ in 
VVO 

Vogrsko 

POŠ 
Vrtojba 

VVO 
Mavrica 

VVO 
Sonček 

VVO 
Žarek 

OŠ in 
VVO  

bolnica 

SKUPAJ 

fotoaparat 8 2  1 2 1 1 15 

fotokopirni stroj 1       1 

prenosni 
računalnik 

11 2  2 1 2  18 

tablični računalnik 30       30 

računalnik 105 9 13 7 2 2 2 140 

skener 1       1 

televizor 4 1 1 1 1 1  9 

tiskalnik 12       12 

videorekorder 4  1 1 1   7 

kamera (snemalna)  1  1 1    3 

kamera (gibljiva) 1       1 

dvd 4   1  1  6 

videokonferenca 1       1 

projektor 35 3 7 1    46 

interaktivna tabla 15 3 5     23 
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VRTEC ŠEMPETER PRI GORICI; ENOTA MAVRICA, SONČEK, ZVEZDICA, ŽAREK 
 
POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 
 
1. ORGANIZACIJSKO POROČILO 
 
1.1. PROGRAMI V VRTCU 
Šempetrski vrtci smo predšolsko dejavnost izvajali v 18.  oddelkih na petih lokacijah v Občini Šempeter-
Vrtojba in Občini Renče-Vogrsko.  
Izvajali smo: 

 dnevne programe za otroke, od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo; 

 poldnevne programe s kosilom, od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo; 

 poldnevne programe brez kosila, od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. 
Starši so se odločali  predvsem za dnevne programe, zato smo poldnevne programe ponujali znotraj 
dnevnih programov. Večinoma so se starši odločali za dnevni program, manj za poldnevni program, za 
poldnevni program brez kosila pa so se odločili starši dveh otrok. 
 
1.2 OTROCI IN ODDELKI 

1. enota MAVRICA  
Ul. Padlih borcev 13 b  
Šempeter 

6 oddelkov 
 

109 otrok 

2. enota ŽAREK 
Ul. Andreja  Gabrščka 1 a 
Šempeter 

4 oddelki 76 otrok – 77 otrok 

3. enota SONČEK 
Ul. 9. septembra 137 a 
Vrtojba 

5 oddelkov 94  otrok – 95 otrok 

4. enota ZVEZDICA, 
Vogrsko 99 

3 oddelki 42 otrok  

 18 oddelkov 321 –323  otrok 

5. enota ODDELEK VRTCA NA PEDIATRIJI 
Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca 
Šempeter pri Gorici 

1 oddelek, od 88 do 114 otrok na mesec 
v tem letu 

 
Otroke smo združevali v oddelke glede na starost.  
 

Starostno obdobje Število oddelkov 

Prvo starostno obdobje, od 1. leta  do 3. let 7 

Kombinirani oddelek,   2 

Oddelki otrok od 3.  do 6.  leta 9 

 
2. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI PO PROGRAMU, junij 2019 
D – dnevni 9- urni programi, PK – 4 do 6- urni programi s kosilom, PB – 4-urni programi brez kosila 
 
Enota  Mavrica, Padlih borcev 13 b, Šempeter pri Gorici 

Oddelek D PK PB Število otrok 

1-2 letni otroci 13 1  14 

2-3 letni otroci 10 2  12 

2-3  letni  otroci 14   14 

3-4  letni otroci 18 1  19 

4-5  letni otroci 20 3 1 24 
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5-6 letni otroci 19 4 1 24 

SKUPAJ 94 11 2 107 

Gabrščka 1a, Šempeter pri Gorici 

Oddelek D PK PB Število otrok 

1-2 letni otroci 12 2  14 

   2-4 letni otroci 17 1  18 

3-5 letni otroci 17 4  21 

5-6 letni otroci 24   24 

SKUPAJ 70 7  77 

 
Enota Sonček, Ul. 9. Septembra 137a, Vrtojba 

Oddelek D PK PB Število otrok 

1-2 letni otroci 12 1  13 

   2-3 letni otroci 12 2  14 

   3-4 letni otroci 17 2  19 

4-5 letni otroci 23 1  24 

5-6 letni otroci 23   23 

SKUPAJ 87 6  93 

 
Enota Zvezdica, Vogrsko 99, Vogrsko 

Oddelek D PK PB Število otrok 

1-2 letni otroci 7 2  9 

2-4letni otroci 9 2  11 

4-6 letni otroci 15 6  21 

SKUPAJ 31 10  41 

 
Enote vrtcev so se  organizacijsko združevale v času poletnih in prazničnih počitnic. Starše smo sprotno 
obveščali, katere enote so poslovale. 
Vse enote so med letom poslovale od 6.30 do 16.30, le enota Zvezdica od 6.30 do 16.00 ure.  
 
3. VPIS OTROK 
 
Vpis otrok v šempetrske vrtce je potekal od 11. marca do 13. marca 2019, od 8.00 do 16.00 ure. 
V razpisanem roku smo prejeli 64 vlog. Večina staršev vpisanih otrok je izpolnila vse pogoje vpisa 
(akontacija za vrtec in podpisana pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in 
vrtca). Pogoje za sprejem v vrtec izpolnjuje 64 otrok. Ob vpisu smo evidentirali tudi 2 otroka, ki še nista 
izpolnjevala pogoja za vpis (enajst mesecev ob sprejemu v vrtec). Z naslednjim šolskim letom zapušča 
vrtec 84 otrok  od šoloobveznih 94 otrok. 
Odložitev v prvi razred  je letos odložilo kar 10 otrok. 
Starši so ob vpisu prejeli tudi PUBLIKACIJO vrtca.  
Da bi lahko bolje spoznali utrip našega vrtca, smo za starše in otroke pripravili »Dneve odprtih vrat«.  
Naše enote so odprle vrata po naslednjem razporedu: 
MAVRICA - 11. marca  2019 od 10.00 do 11.30, 
ŽAREK - 12. marca  2019, od 10.00 do 11.30, 
SONČEK - 13. marca 2019, od 10.00 do 11.30, 
ZVEZDICA - 13. marca 2019, od 10.00 do 11.30 ure. 
 
4. ZAPOSLENI 
 
Za kakovostno delo v vrtcih in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje so skrbeli strokovno usposobljeni 
zaposleni, za neposredno delo v oddelkih smo imeli zaposlenih 37 strokovnih delavk in 1 na 
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pediatričnem oddelku. Sodelovanje med zaposlenimi je potekalo preko celega šolskega leta med 
strokovnimi delavkami v oddelku, drugimi oddelki, z drugimi enotami vrtca ter s svetovalno delavko in 
vodstvom vrtca in šole.  
Zaradi načrtovanja in evalvacije vzgojnega dela, reševanja sprotne problematike, izmenjave mnenj in 
nadaljnjega  načrtovanja je uspešno potekalo tudi sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico 
vzgojiteljice v oddelku. 
Zaposlene smo natančno predstavili v LDN-ju in v vrtčevski publikaciji. 
 
Zunanje strokovne delavke: 
Irena Dirjec / Ana Leban  - specialni pedagog ( dve uri tedensko v enoti Sonček); 
Iris Kodrič  - surdopedagog (dve ure tedensko v enoti Mavrica in dve uri tedensko v enoti Sonček) 
Sanja Bekrić– specialni pedagog (dve uri tedensko enota Mavrica) 
 
5. POROČILO O VZGOJNEM DELU V VRTCU  
 
5.1. URESNIČEVANJE VSEBINSKIH USMERITEV  
Skozi različne oblike vzgojnega dela smo stremeli k uresničevanju temeljnih ciljev. Osnovno vodilo so 
nam bili otroci, v veliko pomoč pa Kurikul, njegova načela, cilji in področja dejavnosti. 
Pri izbiri vsebin in ciljev smo se odločali za tiste, za katere smo menili, da so aktualni in pomembni  z 
vidika otrokovega razvoja.  
Prednostne naloge celotnega vrtca: 

 izkustveno učenje preko čutil 

 odnos, samostojnost, odgovornost otroka (pozdravljanje, hranjenje, življenjske navade in 
opravila) 

 nastopanje za osebnostno rast 

 gibanje 

 svetovalna vloga vzgojitelja do staršev 

 ustvarjalnost vzgojnega programa vzgojiteljic in pomočnic vzgojitelja 
 

VIZIJA VRTCA; VERIGA PRIJATELJSTVA 
Sledili smo prednostnim vsebinam oz. nalogam, saj so te naloge vsake enote. 
 
ENOTA MAVRICA: KJER SO PESMICE DOMA 
ENOTA ŽAREK: Z LUTKAMI V PRAVLJIČNI SVET 
ENOTA SONČEK: PRIJATELJSTVO NAS POVEZUJE IN UTRJUJE 
ENOTA ZVEZDICA: MOJ PRIJATELJ PALČEK SMUK 
 
Elemente dnevne rutine smo prilagajali potrebam otrok in staršev (odpiralni čas vrtca, različni načini 
počitka- glede na možnosti, dane okoliščine in potrebe staršev. 
Več časa smo posvetili medsebojnemu sodelovanju, dogovarjanju in načrtovanju v paru in v vrtcu kot 
celota. 
V vsakodnevnem življenju vrtca smo namenili veliko pozornosti skrbi za zdravo življenje: 

 spodbujali smo vsakodnevno, sistematično načrtovano gibanje kot pozitivno spodbudo za 
optimalen razvoj; 

 skrbno smo izvajali program zobozdravstvene preventive (predšolske skupine) 

 med našimi pomembnejšimi nalogami je bila celotna skrb za zdravje (ustrezna prehrana, 
medsebojni odnosi…); 

 vsak primeren  trenutek smo izkoristili za dejavnost na prostem; 

 otrokom smo predstavili ekološke vsebine,  kot so npr. ločeno zbiranje odpadkov, skrb za 
okolje, zbiranje papirja, dan zemlje, skrb za vodo….. Med letom so otroci skupaj s strokovnimi 
delavkami poudarjali pomen varčevanja z energijo in smotrnega ravnanja z materialom- 
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marsikateremu odpadku so otroci dali novo vrednost, funkcijo(pladenj, posodica za barvo..). 
Poleg tega so otroci uredili vrtiček, ki je otrokom dajal možnosti neposrednega stika z naravo-
zemljo. Pridelek z zeliščno dišavnega vrta so tudi okušali( kreša pri namazu in zeliščni metin čaji 
in frtaljo).Prav tako so otroci urejali gredice ob vrtcih. (Mavrica, Žarek). 

 
5.2. NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
Sodelovanje s starši je pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje, ki prispeva k ustreznemu 
medsebojnemu dopolnjevanju in spoznavanju. Naš program smo bogatili z neformalnimi oblikami 
sodelovanja s starši, npr. spremstvo na sprehodih, izletih,  pri prevozih, predstavitev poklicev, likovne 
delavnice, praznovanje rojstnih dni … Na ta način so starši dobili boljši vpogled v delo vrtca, kako se 
njihov otrok znajde v skupini vrtca in tako smo se trudili ustvariti pozitivne odnose med zaposlenimi, 
otroki in starši.  
 
V posameznih enotah šempetrskih vrtcev so bile organizirane različne oblike neformalnih srečanj kot 
obogatitvene dejavnosti znotraj izvedbenega Kurikula. 
 
Nekatere izpostavljene vsebine: 

 Junior Club – športna urica 

 Plavalni tečaj 

 Evropski teden mobilnosti 

 obisk in sodelovanje z centrom Dnevnih aktivnosti starejših občanov v Šempetru 

 medgeneracijsko sodelovanje Društvo kmečkih žena Vrtojba 

 Teden otroka- PROSTI ČAS 

 zavod za invalidno mladino – konjeniški klub Vrtnica 

 Boreljada » Poklici nekoč in danes« razstava in povorka 

 srečanje s starimi starši 

 dan odprtih vrat FRUCTAL 

 rojtni dan Spar 

 naravoslovni dan; Pliskovica 

 izmenjava igrač-Mavrica 

 obisk gasilcev 

 Vzgoja v cestnem prometu občine Šempeter - Vrtojba 

 Slovenski tradicionalni zajtrk – Tržnica 

 peka piškotov (enota Žarek in Mavrica, Zvezdica in Sonček) 

 pravljično dopoldne Kamiši baj – Srednja kmetijska šola Šempeter 

 novoletni okraski 

 kitaristke na obisku - Sonček 

 pripovedovanje pravljic otrokom (šolarji) 

 Planetarij 

 pustna delavnica in povorka 

 pustno rajanje 

 lutkovna predstava »Sovica Oka« - Žarek 

 skrb za ptice in izdelovanje ptičjih krmilnic 

 Potek dela v trgovini Hofer 

 obisk prvih razredov 

 dejavnosti ob dnevu ZEMLJE 

 delavnice ob dnevu žena, materinski dan 

 proslava ŽVRGOLIŠČE – pevsko – plesni nastop otrok celotnega vrtca Šempeter 

 pomlad v vrtcu – mali vrtnarji 

 športna srečanja s starši 
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 Vseslovensko petje s srci 

 letovanje Debeli Rtič 

 pravljično dopoldan 

 obisk banke 

 obisk knjižnice Šempeter 

 urejanje igrišča 

 zaključki po enotah 
 

6. VRTEC NA PEDIATRIČNEM ODDELKU ŠEMPETRSKE BOLNIŠNICE 
 
Nives Velikajne, bolnišnična vzgojiteljica 
 
Oddelek vrtca na pediatriji je poseben oddelek. Poseben je že zaradi lokacije samega vrtca ( 9. 
nadstropje šempetrske bolnišnice ) , kot tudi zaradi načina pedagoškega dela. Otroci so tu glede na 
njihovo zdravstveno stanje. Nekateri so bolni in so tu na raznih terapijah , preiskavah ... , drugi so po 
poškodbah ali na operacijah. Vsak otrok zahteva ( glede na obolenje ) poseben postopek pristopa in 
individualni način zaposlitve. Vsak otrok ( z redkimi izjemami ), ima ob sebi enega od staršev , tako da 
so starši ob otroku preko celega dne in so prisotni ob mojem spoznavanju otroka, prvem stiku in so 
povezovalni člen pri pristopu do otroka. Skupaj smo v vrtcu, po sobah, na delavnicah... 
Ker so otroci v bolnišnici, je najpomembnejše njihovo zdravje dobro počutje in sprejemanje vseh 
dejavnikov, ki vplivajo na celosten proces bivanja na oddelku. Vsi vključeni v ta proces se moramo 
maksimalno potruditi, da otrok hitro ozdravi, se dobro počuti in se najhitreje vrne v domače okolje. 
Bolan otrok in njihovi starši so čustveno prizadeti, zaskrbljeni in vsi skupaj jim poskušamo na primeren 
način to olajšati. 
Otroci na oddelku so različne starosti, izhajajo iz različnih krajev, celo iz drugih držav, zato je pedagoško 
delo težje, treba je poiskati vse možne načine, da se jim približaš, vzpostaviš pristen pomirjujoč stik. 
Velikokrat se srečam tudi s problemom zaprtja oddelka za zunanje obiskovalce in tudi s prepovedjo 
druženja otrok. Takrat so otroci samo v sobicah in je potrebno poiskati načine dela , da jim v izolaciji ni 
dolgčas. Ponudim jim igrače , najdem ustrezne zaposlitve, primerne za njihovo starost in seveda glede 
na njihovo zdravstveno stanje. 
 
Prisotnost otrok po določenih mesecih: 

 september – 69 

 oktober – 74 

 november – 55 

 december – 40 

 januar – 86 

 februar – 84 

 marec – 64 

 april – 39 

 maj – 57 
 
Prednosten naloge na ravni vrtca 
Iskati načine , da se otrok dobro počuti, občutek varnosti , preprečevanje strahov in travm … 
Skupaj s celotnim zdravniškim osebjem, starši ,narediti vse za otroka, da se čimprej vrne v njegovo 
domače okolje in to brez psihičnih posledic in da ohranijo otroci lepe spomine na bolnišnico, kar je zelo 
pomembno za njegovo nadaljnje življenje. 
Prednostni cilji na ravni enote 
 
Povezanost vrtca in šole na pediatriji- povezanost zdravstvenega in pedagoškega osebja- povezanost 
vseh vpletenih tudi staršev za dobrobit otroka 
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Obogatitvene dejavnosti 

 Vsakomesečni obisk Rdečih noskov – klovnov zdravnikov ( vsak prvi ponedeljek v mesecu ) 

 21.9. – ustvarjalne delavnice »Prvi dan jeseni« in postavitev razstave izdelkov v avli 

 01.-05. 10. - dejavnosti ob Tednu otroka 
o - Kamišibaj na obisku 

 18.10. - obisk gasilcev iz PGD Šempeter ob mesecu požarne varnosti 

 14.11. - skupna delavnica s Staro goro- skupno izdelovanje snežink 

 04.12. - obisk vzgojiteljske šole Veno Pilon z igrico Jelka 

 05.12. – postavitev in okrasitev novoletne jelke v avli, izdelovanje novoletnih okraskov, vizitke in 
prižig lučk 

 06.12.- obisk Miklavža , nastop pevskega zborčka in igrica 

 10.12.- nastop strokovnih delavk vrtca Šempas z igrico Snežinka Rozi 

 14.12. - obisk knjižnice v jutranjem času, prihod dedka Mraza na pediatrijo 

 17.12. - strokovne delavke vrtca Nova Gorica in igrica Mlinček 

 20.12 - obisk dobrotnice Sibile , obdaritev vseh otrok in oddelka vrtca 

 14.01 - Tačke pomagačke 

 07.02. - delavnice ob kulturnem prazniku 

 14.02. – likovne delavnice »Izdelajmo valentinovo čestitko oziroma drobno pozornost za ljubljeno 
osebo 

 05.03.- delavnice pust in pustne maske 

 ustvarjalne delavnice ob dnevu žena, obdaritev delavk in ostalih žensk na pediatriji s simboličnimi 
darilci 

 delavnica obdarovanja cvetja za obdaritev mamic ob materinskem dnevu 

 21.03. - prikaz razkuževanja 

 29.03. - obisk dijakov 4. letnika srednje medicinske šole in predstavitev delovanja vrtca na pediatriji 

 11. ,12. 04. - delavnice izdelovanja košaric in barvanje velikonočnih pirhov 

 22.05. - tačke pomagačke 

 30.05. - obisk dobrotnice Sibile in obdaritev otrok z žogami 

 Celo šolsko leto – delavnice skupaj s starši in otroci 
 
Timsko sodelovanje 
Sodelovanje s šolo na pediatriji je potekalo preko celega leta. Skupno vodilo in pristop do bolnega 
otroka. 
 
Skupaj smo izvajali sledeče dejavnosti : 

 organizacija življenja in dela na oddelku 

 mesečni aktivi 

 skupni dogovori ob načrtovanju dela 

 skupna okrasitev avle , sob , oddelka 

 načrtovanje in izvedba skupnih delavnic s starši 

 timsko je potekalo tudi z zdravniškim osebjem in to vsakodnevno 
 
Sodelovanje s starši 
Ker so starši ali skrbniki prisotni ob otroku ves čas zdravljenja, je potekalo sodelovanje z njimi 
vsakodnevno in po potrebi. Staršem sem dostopna kadarkoli me potrebujejo in se lahko obrnejo name 
z vprašanji, oziroma potrebujejo pogovor, nasvet.. Tako se včasih stkejo take vezi med njimi, otrokom 
in mano , da ostanejo še po odhodu otroka v domačo oskrbo. 
 
Sodelovanje z okoljem in zunanjimi sodelavci 
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 Radoš Bolčina - dedek Mraz 

 Tačke pomagačke- različni izvajalci in kužki 

 Sibila Peternelj- dobrotnica 

 Miklavž s spremstvom 

 Vzgojiteljska šola Ajdovščina 

 Kolektiv vrtca Šempas 

 Kolektiv vrtca Nova Gorica 

 Gasilci PGD Šempeter 

 Dijaki srednje zdravstvene šole iz Nove Gorice 

 Predstavniki knjižnice Franceta Bevka iz Nove Gorice 

 Rdeči noski – klovni zdravniki 
 
Otroci s posebnimi potrebami 
Otroci , ki so na zdravljenju na otroškem oddelku so otroci s posebnimi potrebami. Vsak otrok se lahko 
glede na specifično situacijo odzove neobičajno, efektivno in za starše včasih zelo nerazpoznavno. 
Okolje, zdravljenje, drugačne situacije, včasih bolečina …., vse to je bistven dejavnik. 
 
Strokovno izobraževanje 
V letošnjem šolskem letu sem se udeležila naslednjih strokovnih izobraževanj : 

 10.09.- Karel Gržan- sodobna družba , vloga staršev pri vzgoji otrok 

 20.11. - Matjaž Prosen – Varstvo pri delu in gašenje začetnih požarov 

 12.03. - Bojan Kodelja – Izzivalec ulice 2 

 20.06. - delavnica 1. pomoči 1 

 27.06. - delavnica 1 . Pomoči 2 
 
7. PROJEKTI V ENOTAH 
V posameznih enotah so se lotevali tudi obširnejših projektov z namenom aktivnega učenja, 
vključevanja staršev in zunanjih sodelavcev ter poglabljanja in obogatitve  znanj iz aktualnih vsebin. 
Otroci so bili vključeni v projekte v času načrtovanj, izvedbe in tudi evalvacije projekta. Nekateri 
projekti so bili predstavljeni tudi širši javnosti z  razstavami in  v medijih. 
 
Nekaj naslovov: 

 Portfolio – album otrokovih izdelkov; Strokovne delavke vseh enot so skozi celo šolsko leto 
vodile in urejale mapo za vsakega otroka o njegovem delu in razvojnem napredku. Nekatere 
prispevke o dejavnosti skupine  so objavile tudi na vrtčevski internetni strani); 

 Otrokov rojstni dan v vseh enotah vrtca; 

 Mreža gozdnih vrtcev Slovenije – gozdna pedagogika (Mavrica) 

 Mali sonček Športna zveza Slovenije 

 Medgeneracijsko povezovanje DC –Šempeter in kmečke žene Vrtojba 

 Cici Vesela šola v starejših skupinah; 

 Teden otroka v vseh enotah vrtca; 

 Bralna značka za predšolske otroke v vseh enotah vrtca; 

 Projekt v sodelovanju z ZPM Nova Gorica-» Zeleni nahrbtnik«…. 

 Zbiralna akcija starega papirja, zbiranje zamaškov 
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 Teden otroka  - 1.10.-7.10.2018 
Ob Tednu otroka so vzgojiteljice z otroki pripravile bogat program, v vseh enotah so se oddelki 
povezovali in družili. Letošnja tema je bila »PROSTI ČAS«.  

 Veseli pust  
Vzgojiteljice so poskrbele za praznično vzdušje v enotah oz. v kraju. Skupno rajanje smo imeli v šolski 
telovadnici, kjer nas je zabaval Sten Vilar. 

 Mali Sonček 
Gibalno športni program, kjer je bilo vključenih približno 270 otrok iz štirih enot. 

 Naravoslovni dan Pliskovica 11.6.2019 
Udeležilo se ga je 75 predšolskih otrok. Spoznali so Kraški svet, čebelarja in kamnoseka. 

 Sodelovanje Vrtca Šempeter pri Gorici  v projektih, akcijah in obogatitvenih dejavnosti  z 
zunanjimi sodelavci in šolo Ivana Roba 

 Projekt Zeleni nahrbtnik v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Nova Gorica 
V tem šolskem letu so štiri skupine predšolskih otrok v enoti Mavrica sodelovale v projektu Zeleni 
nahrbtnik v sodelovanju z ZPM Nova Gorica. Za aktivno sodelovanje so otroci in vrtec pridobili diplomo, 
ki so jo podelili na   zaključnem srečanju  na gradu Kromberk. ( tema: JEM ZDRAVO – KAKO PA JEDO 
DRUGI OTROCI?) 

 Boreljada 2018 
V letošnjem šolskem letu smo se udeležili Boreljade v Vrtojbi in sicer na pobudo KS Vrtojba. Sodelovali 
smo z ustvarjalnimi delavnicami v vrtcu na temo« POKLICI NEKOČ IN DANES «, na katerih so otroci 
izdelovali različne izdelke. Otroške izdelke  pa  so  strokovne delavke razstavile v Mladinskem centru v 
Vrtojbi ob kratkem kulturnem programu. Udeležili so se ga tudi predstavniki Občine Šempeter- Vrtojba 
in vodstvo vrtca.  

 Sodelovanje z Mestno galerijo Nova Gorica 
Vsako leto se vrtec Šempeter odzove povabilom Mestne galerije na ustvarjalne delavnice. Tako so se 
otroci starejše skupine iz enote Žarek udeležili ustvarjalnice pod vodstvom umetnice Amedeje Fiorelli«.   

 Sodelovanje z OŠ Ivana Roba Šempeter     
Z matično šolo smo pri vzgojnem delu zelo povezani. V enoti Žarek so otroci petega razreda  enkrat 
tedensko pripovedovali obnovo prebranih knjig otrokom  3 – 6 letnim.  To sodelovanje smo že imeli in 
se je izkazalo za zelo pozitivno. Obiskali  so prvi razred in bili udeleženi pri pouku  tako, da so spoznali 
delovanje in ritem šole, v mesecu maju pa so učenci obiskali vrtec. V enoti Sonček so spoznavali 
podružnično šolo- ogled in bili prisotni pri pouku. Obiskali pa so vrtec tudi šolarji. Enkrat tedensko pa 
so se videvali pri gibalnih uricah v telovadnici. V enoti Mavrica so si predšolski otroci ogledali učilnico 
in šolski program, vrtec pa jih je povabil na ogled pravljice. Enota Zvezdica  pa  je vsakodnevno vpeta  
v sodelovanje s podružnično šolo, saj si skupaj delijo isto stavbo. Vsako leto si na aktivu ob vstopu v 
šolo strokovne delavke starejših skupin in učiteljice prvih razredov izmenjajo informacije o otrocih. 
Sodelovanje s šolo ima pozitivne rezultate, saj se otroci bolj sproščeno in z zaupanjem vključijo v šolo, 
saj že poznajo prostore šole, učiteljice in otroke. 

 Sodelovanje z Glasbeno šolo Nova Gorica 
Obiskali smo podružnično glasbeno šolo v Šempetru, kjer so nam predstavili različne instrumente 
(Žarek in Mavrica). Glasbena šola pa je predstavila instrumente tudi enoti Sonček in enoti Zvezdica na 
podružničnih šolah Vrtojba in Vogrsko. 

 Sodelovanje s KŠTM   
V letošnjem šolskem letu smo z njimi posredno sodelovali pri različnih dogodkih in prireditvah. (pustna 
predstava) 

 Sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter- Vrtojba 
Podarili so nam dežnike, didaktične igre promet in poganjalčke. Vrtec pa jim je pripravil in zaigral igrico 
Mojca Pokrajculja. 

 Sodelovanje s Centrom za dnevne aktivnosti starejših Šempeter 
Enota Žarek je tudi v tem šolskem letu sodelovala s starejšimi občani iz svojega kraja ter Društvom Žena 
iz Vrtojbe v okviru  Medgeneracijskim projektom: 
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 celoletna razstava slik v prostorih centra 

 obisk centra ob dnevu starejših, druženje, petje… 

 kostanjev piknik 

 peka piškotov - medenjakov 

 novoletno voščilo (glasbeno) v centru 

 ogled lutkovne predstave Sovica Oka (strokovni delavci Žarka) 

 skupna srečanja po enotah – nastop vrtčevskih otrok 

 vseslovensko petje s srci 

 pesmi in ples treh generacij 
 

 Sodelovanje z trgovino SPAROM Šempeter pri Gorici 
Rajanje ob obletnici trgovine. 

 Slovenski tradicionalni zajtrk 16.11.2018 
V okviru projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki poteka že nekaj let, so skupine otrok s svojimi 
strokovnimi delavkami izvajale različne dejavnosti (peka in priprava različnih dobrot – jabolčni zavitek, 
mafini, medenjaki,)….. , ki so osveščale otroke in starše o pomenu domačega medu za vsakdanjo 
prehrano, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora in pomenu zdravega načina 
življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti, pomenu zajtrka in 
prehranjevalnih navadah. Tako so otroci imeli za zajtrk kruh, med, maslo, mleko in jabolko- vse 
slovenskega porekla. Sodelovali smo na tržnici s stojnico na katerih so bile ponujene dobrote, ki smo 
jih tekom tedna pripravljali vrtčevski otroci. Potekale so tudi predstavitve starih slovenskih športnih 
iger in na šoli nam je svoj poklic predstavil čebelar. – izkupiček za vrtčevski sklad 542,38€. 

 Cici vesela šola- 14.4.2018 
Najstarejše skupine so sodelovale  v projektu Cici vesela šola, ki je potekal v organizaciji revije Ciciban. 
Iz našega vrtca pa se je vanjo vključilo  73 otrok. Namen Cici Vesele šole ni tekmovati, temveč se 
zabavati, drug drugemu pomagati, sodelovati med seboj ter se pri tem marsikaj naučiti  Otroci so 
reševali naloge in če so jih uspešno rešili, so prejeli Cici pohvalo  z Modrim medvedkom. Mentorice pa 
so bile nagrajene z mesečnim izvodom revije Cicido.  

 Teden mobilnosti ( 17. -21.9.2017) vse enote 

 Vse enote smo obeležile in izpeljale dejavnosti ob DNEVU ZEMLJE (april 2019) 

 Zdravje v  vrtcu 
 Strokovni delavci so z različnimi dejavnostmi  ozaveščali starše in njihove otroke, kako lahko sami 
prispevajo k ohranjanju in izboljševanju zdravja in počutja. 
V vrtcu  smo vsakodnevno skrbeli za zdrav način življenja tako, da smo nudili zdravo in raznovrstno 
prehrano, ki so jo pripravili v šolski kuhinji. V ta namen so bila organizirani tudi sestanki skupine za 
prehrano, kjer se je podajalo mnenja in predloge za oblikovanje jedilnikov, čeprav optimalnih učnikov 
še vedno ni zaznati. Zdravje smo krepili  z gibanjem  in športnimi  aktivnostmi, s čiščenjem in zračenjem  
prostorov. Še posebej smo bili pozorni v času viroz in obolenj v zimskem času, da so bili prostori in 
igrače redno očiščeni. Sproti smo obveščali starše in jih opozarjali na dosledno izvajanje ukrepov tudi 
doma v družini, npr. pojav uši v vrtcu in glist, ki je bil tudi v letošnjem letu velik problem.  
Učenje pravilnega čiščenja zob je potekalo v okviru zobozdravstvene preventive, ki jo je vodila gospa 
Nelida Stergulc. Pet in šestletni otroci so bili vključeni v program zobozdravstvene preventive. 
Zobozdravstvene delavke pa so otrokom pripravile predavanja o pomenu zobne higiene. Ob koncu leta 
je otroke obiskala lutka Lenča, ki je otrokom podelila pohvale za  vzorno čiščenje zob. 
Prve preventivne ukrepe je Zobozdravstveno varstvo začelo izvajati leta 1982 in veliko smo k 
zmanjšanju zobne gnilobe pri otrocih- po mnenju strokovnjakov, prispevali tudi zaposleni v vrtcih in 
šolah. 
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 Rdeči noski in druge oblike sodelovanja z zunanjimi sodelavci na pediatričnem oddelku 
Akcija Rdeči noski poteka na pediatričnem oddelku že nekaj let. Tudi letos so klovni zdravniki zabavali 
male paciente enkrat mesečno in sicer od meseca  septembra dalje. 

 Zbiralna akcija  papirja 18.3. -20.3.2019 
V mesecu marcu je potekala zbiralna akcija papirja. Sredstva od zbranega papirja so bila namenjena 
Skladu vrtca. V zbiralni akciji se je nabralo 2,02 t papirja, kar je v sklad prineslo 70,70 €. Ker se v zbiralnih 
akcijah zbira vse manj papirja, smo se že v lanskem letu odločili, da bomo imeli samo eno zbiralno 
akcijo papirja letno. 
 
8. POMEN VLOGE ODRASLIH ZA DVIG KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OTROK V VRTCU   
 
Kurikulum za vrtce omogoča in hkrati pričakuje od strokovnih delavcev v vrtcu strokovno načrtovanje 
in kakovostno predšolsko vzgojo. Na ravni izvedbenega Kurikula se razvijajo dejavnosti in spreminjajo 
glede na odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. 
Kurikulum za vrtce namenja pozornost in posebno vlogo tudi staršem. Tako v njem piše, da je pri 
odnosu med vrtcem in starši zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. V 
nadaljevanju pravi, naj institucija staršem nudi storitve, a pri tem naj ne posega v njihovo sfero 
zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, 
navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega odločanja, ki ne smejo 
posegati v strokovnost institucije. 

 
9. STROKOVNI AKTIVI  
 
Vzgojiteljski zbor 
Vzgojiteljski zbor je letos sprejemal vsebinske usmeritve za delo in obravnaval  splošno izobraževalne 
teme. 
V tem šolskem letu smo imeli tri konference vzgojiteljskega zbora, na katerih smo obravnavali tekočo 
problematiko, planirali izobraževanje, obravnavali LDN, spremljali LDN, podajali poročila o obiskih in 
posvetih, seminarjih, pregledali realizacije raznih projektov, obravnavali dokumentacijo za vzgojno 
delo, načrtovali smernice za vzgojno delo, kadrovsko zasedbo itn. 
 
Delovni tim vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (delo v tandemu) 
Sestajal se  je enkrat mesečno in načrtoval delo v oddelku in enoti. Načrtovanje vzgojnih dejavnosti pa 
je v tandemu potekalo enkrat tedensko.  
 
Strokovni kolegij 
 Strokovni kolegij se je sestajal 1 x mesečno oz. po potrebi, glede na  trenutno problematiko.  
Člani pa so bili: 
o pomočnica ravnatelja za vrtce Matejka Kandus, 
o pedagoginja Mateja Komel, Maja Benko 
- organizacijske vodje: Tina Koc, Mojca Štoka, Barbara Žorž 
Strokovni kolegij je obravnaval naslednje vsebine: priprava publikacije vrtca, priprava evalvacijskega  
vprašalnika za starše ob zaključku šolskega leta, pravilnike in obvestila MŠŠ, pripravljal projekte vrtca, 
poročila o vzgojno izobraževalnem delu po posameznih enotah, obravnaval kadrovsko zasedbo in 
oddelke za novo šolsko leto, organizacijo počitniškega dela, delovne ure zaposlenih, nadomeščanja, 
izobraževanja strokovnih delavcev, nabave, priprave na Teden otroka, Veseli december, različno 
problematiko, praktikantke… Po potrebi se je strokovnega kolegija  udeležil ravnatelj Primož Hvala 
Kamenšček. Kolegije je vodila pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Matejka Kandus. 
 
Strokovni aktiv 
Strokovne aktive so sestavljale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Aktivi so se sestajali na nivoju 
enot oz. celotnega kolektiva. Sklicevale in vodile so jih organizacijske vodje. 
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Tematika je bila vezana na organizacijske in pedagoške zadeve, ki so specifika posamezne enote in  na 
reševanje tekoče problematike.      
 
Strokovna skupina 
V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu Šempeter imeli štiri otroke s posebnimi potrebami. Ker so imeli 
otroci z odločbo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zagotovljeno pomoč specialnega 
pedagoga, smo za njih sestavili poseben program ter spremljali med letom njegovo realizacijo. V ta 
namen smo  tudi organizirali sestanke o spremljanju otrok. Na njem so sodelovali: starši, vzgojiteljice 
in pomočnice, ki so imele omenjene otroke, vrtčevska pedagoginja Mateja Komel, Maja Benko,  
specialni pedagoginji in surdopedagoginja , ki so vodile ure individualne dodatne strokovne pomoči.  

 
10. IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU MREŽE 
 
Izobraževanje za strokovne delavke 
V okviru Mreže mentorskih vrtcev v Vrtcu Solkan smo v tem šolskem letu imeli dvoje študijskih srečanj, 
ki so potekala v obsegu 8 ur, eno srečanje izmed teh je bilo na daljavo preko spleta. 
Na študijskih srečanjih so si  udeleženke lahko izmenjale izkušnje in primere dobre prakse. Strokovnih 
skupin se je udeležilo triindvajset strokovnih delavk vrtca Šempeter. 
 
Strokovna izobraževanja: 
Varnost pri delu in prva pomoč – Matjaž Prosen 
Izzivalec ulice 2 – Bojan Kodelja 
Disleksija – Dolores in Irena 
 
Izobraževanje za ravnatelje in pomočnike ravnateljev vrtcev 
Izobraževanja in aktivi so potekali na Zavodu za šolstvo v Novi Gorici in Portorožu . Udeleževala se jih 
je pomočnica ravnateljice za vrtce Matejka Kandus. Vsebine srečanj so se nanašale na aktualne novice 
s področja zakonodaje, tematika-izzivi pedagoškega vodenja vrtca, praktične izkušnje iz koncepta NTC, 
spodbujanje profesionalnega razvoja z mehkimi veščinami, sodelovanje v kolektivu do kvalitetnih 
sprememb, otrok in predšolska vzgoja, sodelovanje z ZRSŠ, usmeritve Ministrstva za šolstvo, tekoča 
problematika….. 
 
11. FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

 
Roditeljski sestanki za novo sprejete otroke 
Pred prihodom otroka v vrtec  smo želeli izvedeti osnovne podatke o otroku, da smo ga lažje vpeljevali 
v novo okolje, obenem pa smo tudi starše pripravili na ta korak in jih seznanili z življenjem in delom 
vrtca. V ta namen smo imeli roditeljske sestanke za starše novincev konec meseca avgusta. Na sestanku 
smo staršem  predstavili kolektive enot in odgovarjali na njihova različna vprašanja. 
 
Roditeljski sestanek 
V vseh oddelkih so bili v mesecu septembru roditeljski sestanki. Starši so na njih spoznali programe 
dela oddelka in vsebine, s katerimi se bo srečal njihov otrok. S svojimi predlogi so lahko sooblikovali 
del letnega načrta oddelka. 
Med letom je vsaka vzgojiteljica izvedla še najmanj dva roditeljska sestanka, na katerih  je opisala 
dejavnosti ali predstavila dejavnost z avdiovizualnimi pripomočki, pripravila kratka predavanja, nekaj 
strokovnih delavk pa je na sestanke povabilo tudi pedagoginjo, ki je z določeno temo sooblikovala 
vsebino le-teh. 
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Pogovorne ure 
Individualni pogovori s starši so bili namenjeni izmenjavi mnenj in opažanj o vsakem otroku posebej. 
Pogovorne ure so bile enkrat mesečno. Stalni urnik pogovornih ur je oblikovala vsaka vzgojiteljica s 
starši na prvem roditeljskem sestanku. Po potrebi so se lahko dogovarjali za nove termine  in upoštevali  
utemeljene želje  posameznika. 
 
Druge formalne oblike obveščanja staršev 
Vzgojiteljice so obveščale starše s prispevki, izdelki na oglasnih deskah pred oddelki, s plakati, kratkimi 
pisnimi obvestili, vsakodnevnimi pogovori ob prihodu oz. odhodu otroka iz vrtca. Obiskana je tudi 
spletna stran vrtca, posamezne enote so se trudile za sprotno objavljanje zanimivih dogodkov, 
primerov dobre prakse. Tudi v prihodnjem letu bomo staršem preko spleta podajali različne 
informacije, članke in zanimivosti iz naših enot. 
 
Sklad vrtca Šempeter 
 Člani Sklada so se srečali dvakrat. Na srečanjih so se dogovarjali o načinu pridobivanju sredstev za 
sklad. 
Iz vrtčevskega sklada je bil plačan avtobusni prevoz otrok na pustovanje in kritje dela stroškov 
letovanja.  
Predsednica Karin Dolenc je podala poročilo o celoletnem delu Sklada vrtca. 
 
Svet staršev 
V Svetu staršev  je imel vsak oddelek enega predstavnika, ki so ga starši izvolili na prvem srečanju. Prvi 
Svet staršev je kot vsako leto sklicala pomočnica ravnateljice za vrtce v dogovoru s predsednico Sveta 
staršev ga. Adelo Meijer.  Svet je štel 18 članov in se je sestal v tem šolskem letu dva krat. 
 
Svet Zavoda Osnovne šole Ivana Roba in Vrtca Šempeter 
Svet Zavoda je štel 11 članov, od tega so bili trije člani predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki 
Sveta staršev in pet članov predstavnikov kolektiva. Naloge Sveta Zavoda so opredeljene v zakonu o 
financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Svet Zavoda se je v tem šolskem letu sestal šest krat. Predsednica Sveta Zavoda je gospa Kristina Stopar 
Jenišek 

 
Obveščanje 
Organizacijske vodje po posameznih enotah so skrbele za posodabljanje oglasnih desk in kotičkov za 
starše. Na oglasni deski so starši lahko prebrali: jedilnike, obvestila, ponudbe, novosti, cene za vrtce, 
zanimive članke… 
Vzgojiteljice imajo na hodnikih pred igralnicami urejene oglasne deske za starše. 
 
12. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE VZGOJNEGA DELA 
 
Poleg dopoldanskega spremljanja strokovnih delavk v otrokovem prvem in drugem starostnem 
obdobju  sem opravila tudi hospitacije strokovnih delavk. Del spremljanja  in vrednotenja je potekalo 
tudi ob obiskih pomočnice ravnateljice za vrtce po enotah vrtca Šempeter. 
Spremljala sem delo dijakinj Srednje vzgojiteljske šole iz Ajdovščine in študentk Pedagoške fakultete v 
Kopru in Ljubljani. 
Ob opravljanju hospitacij dijakinj in študentk smo neposredno spremljali tudi delo strokovnih delavk v 
oddelkih. V pogovorih po hospitacijah smo analizirali delo dijakinj, vzgojiteljic začetnic in vzgojiteljic 
mentoric. 
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Čas izvedbe 
hospitacij 

Spremljane  dejavnosti 
 

Nosilka dejavnosti, 
strokovna delavka 

MAVRICA 

1. 7.11.2018  Pregled dokumentacije Vse skupine – E asistent 

2. 7.11.2018 Spremljanje pedagoškega dela Tina Nikolavčič 

 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26.11.2018 Hospitacija vzgojnega dela Sara Faganelj, Nika Čotar 

4. 11.12.2018 Hospitacija vzgojnega dela  Mojca Cej , Maja Volk 

5. December 
2018 

Pregled dokumentacije Vse enote E asistent 

ŽAREK 

6. 3.10.2018 Hospitacija vzgojnega dela Alenka Sedej, Primož B. 

7. 12.11.2018 Hospitacija vzgojnega dela Urška Gregorčič, Tanja 
Rogelja 

8. 19.2.2019 
7.3.2019 
8.3.2019 

Hospitacije nastopov, dijakinja Lara Zelinček 
4.letnika Vena Pilona 

Barbara Žorž, Iva Gorjan 

SONČEK 

9. 2.4.2019 
3.4.2019 
4.4.2019 

Hospitacije nastopov Janje Bric Irena P. Gomišček, Marija 
Klemenc 

10. 26.9.2018 Hospitacija vzgojnega dela Tatjana Vogrič, Maja 
Kerševan 

ZVEZDICA 

11. 8.11.2018 Hospitacija vzgojnega procesa Tjaša Bandelj, Vanja 
Vrtovec 

12. 4.3.2019 
25.3.2019 
1.4.2019 

Hospitacija nastopov Anje Šušmelj Larisa Ambrož, Vanja 
Vrtovec 

13. maj - junij Zaključki po enotah Mavrica, Žarek, Sonček, 
Zvezdica 

14. september- 
maj 

Spremljanje dela na pediatričnem oddelku- 
vrtec 

1 x mesečno 

15. september-
junij 

Spremljanje vzgojnega dela v enoti Žarek 1x tedensko 

16. september- 
junij 

Spremljanje vzgojnega dela v enoti Mavrica 1x tedensko 

17. september- 
junij 

Spremljanje vzgojnega dela v enoti Zvezdica 2x mesečno 

in še veliko drugega spremljanja vzgojnega dela v enotah. 
 
13. POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 
 
Z okoljem smo se povezovali na nivoju vrtca oziroma posameznih enot ter na nivoju oddelkov, kjer je 
bilo povezovanje pestro in vsebinsko bogato. Zavedali smo se, da imajo za otrokov razvoj velik pomen 
prav socialne izkušnje in celoten socialni okvir, v katerem se otrok razvija in uči. 
Bogato in zanimivo je bilo tudi sodelovanje starejših skupin vrtca s prvimi razredi devetletke ter z 
učiteljicami bodočih prvih razredov. 
 
Povezovali smo se z naslednjimi posamezniki in organizacijami: 

- Občina Šempeter-Vrtojba 
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- Občina Renče-Vogrsko 
- OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
- Vrtec Nova Gorica 
- Vrtci v mentorski mreži 
- Zavod RS za šolstvo 
- Ministrstvo za šolstvo in šport 
- Zavod za šport Nova Gorica 
- Policijska postaja Nova Gorica, policijski oddelek Šempeter pri Novi Gorici 
- Statistični urad Ljubljana 
- Pedagoška fakulteta v Ljubljani  in Kopru 
- Srednja vzgojiteljska šola Veno Pilon Ajdovščina 
- Knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici 
- Zobozdravstveni preventivni center 
- Mladinska knjiga Ljubljana 
- Turistična zveza Slovenije 
- Univerza v Novi Gorici 
- Otroški dispanzer v Šempetru 
- Delovne organizacije in društva v okolici enot (Društvo za dnevne aktivnosti odraslih Šempeter, 

Društvo kmečkih žena Vrtojba…) 
- Mestna galerija Nova Gorica 
- Slovensko narodno gledališče Nova Gorica 
- Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško 
- Bolnišnica Stara Gora 
- Zveza gluhih in naglušnih Nova Gorica 
- Ambulanta za motnje v razvoju 
- Center za socialno delo Nova Gorica 
- Center za dnevne aktivnosti starejših občanov  
- Gasilsko društvo Šempeter pri Gorici 
- Čebelarsko društvo Šempeter 
- Zavod za šport  RS Planica 
- Glasbena šola Nova Gorica, podružnica Šempeter 
- Zdravstveni inšpektorat Nova Gorica 
- Lekarna Šempeter 
- Nova KBM Šempeter 
- Zavod za preventivo v cestnem prometu občine Šempeter- Vrtojba 
- KŠTM Šempeter-Vrtojba 
- Elektro Primorska 
- Rdeči križ Nova Gorica 
- Mercator Šempeter 
- OŠ Kozara 
- SPAR in HOFER 
- Društvo podeželskih žena in kulturno turistično društvo Vogrsko 
- Turistično društvo Šempeter- Vrtojba, Nova Gorica, Solkan 
- Biotehnična šola Šempeter, 
- mediji…. 

 
14. PROMOCIJA VRTCA 

 
A) V MEDIJIH 

Trudili smo se, da bi se dosežki naših vrtcev pojavljali tudi v medijih, tako bi predstavili naše delo, 
utrinke in dogodke širši javnosti. 
Predstavili smo se z naslednjimi prispevki: 
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 članki o projektih v časopisu Goriška; 

 članki  v informativnem biltenu Občine Šempeter-Vrtojba; 

 članki v Primorskih novicah; 

 nastop pevskega zbora vrtca Šempeter na prireditvi - otvoritev knjižnice v Šempetru (7.2.2019), 
na reviji pevskih zborov Mladinski center Vrtojba(10.5.2019);v vrtcih so pesmice doma – Kulturni 
dom Branik (12.4.2019). 

 na spletni strani šole in vrtca smo obveščali starše in druge uporabnike o našem vrtcu in o 
dogajanju v njem. 

 
B) SODELOVANJE NA DRŽAVNIH  LIKOVNIH NATEČAJIH, AKCIJAH  

 Sodelovali smo na likovnem natečaju » Deluj EKO – ohrani čebelo in smreko« - Medex. 

 Sodelovali smo tudi v raziskavi z centrom za kognitivne znanosti jezika - Univerza v Novi Gorici. V 
raziskavi so sodelovali otroci od 1 – 3 leta. Preučevalo se je, kako poteka usvajanje konceptov 
velikost, oblika in barva pri zelo majhnih otrocih. 

 Goriški muzej- sodelovanje v razstavi igrače danes in včeraj (48 otrok Mavrica) 
 

15. OBOGATITVENI IN DODATNI PROGRAMI V VRTCU  
 
Izvajali smo dejavnosti, ki so nam popestrile in obogatile vsakdanje delo v vrtcu. 
 

 Gibalna vzgoja in bivanje v naravi 
Izvajali smo aktivnosti v okviru rednega in dodatnega programa z namenom, da bi otroci razvili  gibalne 
sposobnosti, spoznali  različne športne zvrsti, vzdrževali  fizično kondicijo in željo po gibanju. Zavedamo 
se, da se spretnosti, pridobljene z gibanjem, odražajo tudi v pospešenem razvoju na  vseh drugih  
področjih. Tako smo organizirali kolesarski dan, redno izvajali gibalne dejavnosti na otroških igriščih, 
šolski telovadnici, trim kabinetu, igrišču v Podmarku, obeležili Dan brez avtomobila, Svetovni dan hoje,  
Svetovni dan zdravja in 
Naravoslovni dan. 
 

NASLOV ČAS IZVEDBE ŠTEVILO OTROK  

MALI SONČEK Šolsko leto2017/18 232 Modri, zeleni, oranžni in rumeni 

IGRE V VODI – 
PLAVALNI 
TEČAJ 

Šolsko leto 2018/2019 

Sonček 17.9 –21.9.2018 23  
otroci so po zaključku tečaja prejeli 
bronastega, srebrnega ali zlatega 
konjička- odvisno od njihovih 
plavalnih zmožnostih 

Zvezdica 17.9. – 21.9.208 12 

Mavrica 17.9. – 21.9.2018 26 

Žarek 17.9. – 21.9.2019 24 

Letnik 2013  85 

 
Program Mali sonček so izvajale strokovne delavke na igriščih pred vrtci ali v bližini vrtca. Program je 
obsegal rolanje, trim steza, Športna olimpijada, naravne oblike gibanja, vodenje žoge, vožnjo s 
kolesom, skirojem in poganjalčkom. V vseh letnih časih so hodili na krajše ali daljše izlete in večina 
otrok je opravila od štiri do pet pohodov. Plavanje smo izvedli ob pomoči zunanjih sodelavcev v bazenu 
Športnega parka Police Ajdovščina. Plavalnega tečaja se je udeležilo 85 otrok, starih od 5 do 6 let. Otroci 
so se preko igre navajali na vodo, nekateri posamezniki pa so že osvojili različne tehnike plavanja. 
Pri izvajanju programa sta nam  pomagali, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Renče-Vogrsko. Občini 
sta nam v celoti financirali plavalni tečaj. 
Program Mali sonček, ki ga organizira Zavod za šport Planica je športno gibalni program, ki je namenjen 
otrokom od drugega do šestega leta starosti in zajema štiri stopnje, ki se med seboj dopolnjujejo, 
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nadgrajujejo in povezujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s 
sodobnimi športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otrokom. 
  

 Jezikovna  vzgoja 
V vseh enotah šempetrskega vrtca so tudi letos imeli redne mesečne obiske potujoče knjižnice v vrtcu. 
Srečanja niso bila namenjena le izposoji knjig, temveč knjižni vzgoji v najširšem pogledu. 
Najstarejše skupine so sodelovale v projektu Bralna značka s Pripovedovalnim palčkom, kjer so otroci 
ob branju knjig spoznavali pravljični svet ter ob pripovedovanju knjig bogatili besedni zaklad. Ob 
zaključku Bralne značke so otroci prejeli diplomo. Sodelujočih otrok v tem projektu je bilo 98 .  
Tudi letos smo v dogovoru s starši sprejeli ponudbo Slovenskega narodnega gledališča iz Nove Gorice 
- Abonma Mali polžek. Otroke smo vodili na dopoldanske abonmajske predstave v šempetrsko 
kinodvorano. Abonma je obsegal pet gledaliških predstav, primernih za otroke od četrtega do šestega 
leta starosti. V abonma je  bilo vključenih 140  otrok. 
 
Programi in dejavnosti  zunanjih izvajalcev 
V šolskem letu 2018/19 je bil otrokom na voljo program, ki ga je izvajala Jezikovna šola Papagaj - igralne 
urice angleščine in italijanščine, ki je potekala od oktobra do maja (1x tedensko Žarek in Sonček). 
Sodelovanje je potekalo tudi s športno gibalnim Junior Clubom, ki je imel gibalne dejavnosti v šolski 
telovadnici. 
 
Dejavnosti, ki jih izvaja strokovno osebje vrtca in šole 
V okviru interesne dejavnosti je deloval pevski zbor vrtca Šempeter z mentorji: Anka Krpan Skomina in 
Urška Gregorčič. Vanj je bilo vključenih 30/ 41 otrok iz štirih enot vrtca. Program pevskega zbora je bil 
vsebinsko bogat, kar so izkazovali tudi številni nastopi v kraju in izven kraja. Program interesne 
dejavnosti in delovanje pevskega zbora je v celoti s finančnimi sredstvi omogočila Občina Šempeter - 
Vrtojba. Poročilo o delovanju pevskega zbora vsako leto v fizični obliki podamo Občini Šempeter-
Vrtojba. 
 
Programi za otroke, ki niso obiskovali vrtca 
Veseli december: 

 obisk dedka Mraza,  

 darila za otroke, ki jih  je sponzorirala ZPM Nova Gorica. 
 
16. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 
16.1. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU STROKOVNIH DELAVCEV  
Strokovno izobraževanje je pomemben vidik, ki posredno in neposredno vpliva na kakovost dela v 
vrtcu, zato temu področju namenjamo vse leto posebno skrb. Ker želimo, da bi se v izobraževanje 
vključilo čim več strokovnih delavk, poskušamo posamezna predavanja izvesti v našem vrtcu – na šoli.  
Celo šolsko leto smo skrbno spremljali tudi prispele ponudbe izobraževanj, strokovnih srečanj in se 
odzivali na vsebine, ki so nam koristile pri delu z otroki. 
 
Izobraževanje v vrtcu, izven kraja in v okviru projektov 

Naslov Izvajalec Datum in kraj Št. ur Število 
udeležencev 

Srečanje mentoric za dijake 
(4.letnik) 

Srednja šola Vena Pilona 
Ajdovščina 

 Oktober 2018 4 4 

Študijske skupine šolsko leto 
2018/19 

Zavod republike Slovenije 
za šolstvo 

November 
2018 

8 12 

Sodobna družba, vloga staršev 
pri vzgoji otrok 

Karl Gržan 10.9.2018 4 Vsi zaposleni 
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16.2. OPRAVLJANJE  PRAKSE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV  
V preteklem šolskem letu so v šempetrskem vrtcu opravljali praktični del izobraževanja dijaki in 
študentje različnih šol in fakultet. 
Imeli smo dve dijakinji 4. letnika srednje šole. Šest študentk 1.letnika PEF, eno študentko 2. letnika PEF 
Koper in eno dijakinjo izobraževanja Lung. 
 
17. KADROVSKA ZASEDBA 
Dve strokovni delavki sta odšli na porodniški dopust. Veliko težav imamo  še vedno  z dolgotrajnimi 
bolniškimi odsotnostmi, saj moramo organizirati nadomeščanja strokovnih delavk, celo večkrat v isti 
skupini, kar posredno vpliva tudi na vzgojno delo. 
 
18. MATERIALNI POGOJI 
V tem šolskem  letu smo po Letnem delovnem načrtu skrbeli za stalno vzdrževanje vseh enot vrtca 
Šempeter. Tekoče je tekla nabava didaktičnih pripomočkov in sicer enkrat letno in nabava potrošnega 
materiala potrebnega za vzgojno delo.  Še vedno v dogovoru in sodelovanju z matično šolo skrbimo za 
racionalno porabo materialnih sredstev in pripomočkov, hkrati pa smo tudi s spremembami v 
organizaciji dela po enotah prispevali k racionalnejši porabi sredstev iz občinskega proračuna (npr. 
združevanje enot med prazniki in v poletnih mesecih in ob večjih izpadih števila otrok ob pojavih 
bolezni). 
 
19. LETOVANJE DEBELI RTIČ 
Nadstandardni program v katerega se je tudi letos udeležilo 72 otrok in 9 spremljevalcev. Letovanje je 
potekalo od 9.4. do 12.4.2019. (Debeli Rtič, Palčkova dežela, pokopališče školjk – Ankaran…) 

Varnost pri delu in gašenje 
začetnih požarov 

Matjaž Prosen 20.11.2018 8 Vsi zaposleni 

Zborovska šola Zavod republike Slovenije 
za šolstvo 

September 
2018 

16 1 

Disleksija Irena Strosar in Dolores 
Rijavec 

17.4.2019 4 Vsi zaposleni 

Učenje v središču ŠR, MIZŠ, Evropski 
socialni sklad 

15. in 
16.10.2018 
Portorož 

16 1 

Aktiv ravnateljev primorske Radica Slavković 25.10.2018 
Rodik 

6 ! 

Strokovno srečanje ravnateljev Mariza Skvarč 15.11.2018 
20.2.2019 
Nova Gorica 

16 1 

Izobraževanje in usposabljanje 
Erazmus+ 

Razne svetovalke 22.1.2010 
Ljubljana 

8 1 

5.mednarodna konferenca 
projekta Pomahajmo v svet 

Zoran Milivojević, …. 26.4.2019 
Rimske Terme 

8 1 

Vzgoja kot preventiva 
zasvojenosti 

Ministrstvo za zdravje 14.5.2019 
Nova Gorica 

8 2 


