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POROČILO O DEJAVNOSTIH IN 

TEKMOVANJIH na JVIZ OŠ Dobrepolje 

 

 

 

POROČILO O MATERIALNIH 

POGOJIH 

 

  



 

TEKMOVANJA 
 
1.  TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA OSNOVNE ŠOLE ZA PROTEUSOVO 

PRIZNANJE 

  Mentorica: Ema Zajc 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

9. A 2 2 1  
9. B 1 / /  
8. S 1 1 /  

 

 

Tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje organizira 

Prirodoslovno društvo Slovenije. Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 19. 10. 2016, so se 

udeležili 4 učenci OŠ Dobrepolje. Bronasto priznanje so dosegle Tjaša GRANDOVEC, 

Špela NOSE in Rebeka JAMNIK. 

 

Na državno tekmovanje, ki bo potekalo 2. 12. 2016 v Brestanici (na OŠ Adama Bohoriča),  

se je uvrstila Tjaša GRANDOVEC, ki pa se tekmovanja iz opravičljivih razlogov ni 

udeležila. 

 

2.  TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje  državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. tekmovalcev srebrna 

priznanja 

zlata priznanja 

6. B 1 / /   

7. A 1 / /   

8. A 3 / /   

8. B 4 1 /   

9. A 4 4 2 2  

9. B 3 1 /   

8. S 5 1 1  1 

9. S 1 / /   

 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE: 

 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni organizira Zveza društev diabetikov Slovenije. 

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 14. 10. 2016, se je udeležilo 22 učencev in učenk OŠ 

Dobrepolje. Bronasto priznanje so dosegle Anja KLINC, Tjaša GRANDOVEC, Špela NOSE, 

Rebeka JAMNIK, Sara BLATNIK, Klara ERČULJ in Nea BEKONJIČ. Na državno 



tekmovanje, ki JE potekalo 19. 11. 2016,  so se uvrstile Anja KLINC, Tjaša GRANDOVEC 

in Špela NOSE. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE: 

 

Državno tekmovanje je potekalo 19. 11. 2016 v Kočevju.  

 

Učenka Špela Nose je dosegla zlato priznanje, učenki Anja Klinc in Tjaša Grandovec pa 

sta dosegli srebrni priznanji. 

 

Mentorica: Ema Zajc 

 

 

3. TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

Mentorica: Barbara Blatnik 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

7. 5 2 1 / 

8. 4 1 1 / 

9. 4 1 1 1 

8. S 3 1 1 / 

9. S 1 1 1 / 

 

 

Poimenski seznam učencev, ki so dosegli bronasta, srebrna ali zlata priznanja. 

 

Bronasta priznanja: 

Jure Marolt 7.   r 

Ana Babič 7. r 

Jera Grm 8. r 

Sara Blatnik 9. r 

Špela Nose 8. r 

Jožica Rus 9. r 

 

Zlato priznanje: Sara Blatnik, 9. r 

 



 

4. TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 8. RAZRED 

Mentorica: Helena Erčulj 

 

V ponedeljek, 17. 10. 2016, je potekalo šolsko tekmovanje iz angleščine za 8. razred. 

Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za bronasto priznanje je bilo potrebno doseči 48 točk, za uvrstitev na državno tekmovanje pa 

49 točk.  

 

Bronasto priznanje je dosegel Rok Koščak in se tudi uvrstil na državno tekmovanje. 

  

Rok Koščak 8. a  

Leila Bekonjič  8. a  

Klara Erčulj 8. b  

Jera Grm 8. a  

Anže Strnad  8. b  

Mark Grm  8. b  

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

8. a in 8. b  6 1   1  



 

5. TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 9. RAZRED 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

9. a in 9. b  10 4 3 / / / 

V četrtek, 17. 11. 2016 je potekalo šolsko tekmovanje iz angleščine za 9. razred. Tekmovanja 

se je udeležilo 10 učencev 9. a in 9. b razreda:  

 

Sebastjan Ficko  9. b 

Sara Blatnik  9. b 

Nejc Prijatelj  9. b  

Živa Ilić  9. b  

Nea Bekonjić  9. a  

Anja Klinc  9. a  

Miha Zabukovec  9. a  

Jan Širaj  9. a  

Vid Černivec  9. a  

Vid Marolt  9. b  

  



 
 

 

Za bronasto priznanje je bilo potrebno doseči 38 točk (75 %), za uvrstitev na državno 

tekmovanje pa 43 točk. (85 %) 

Bronasto priznanje so dosegli:  Sebstjan Ficko, Sara Blatnik, Nejc Prijatelj in Živa Ilić. Na 

regijsko tekmovanje pa so se uvrstili Sebastjan Ficko, Sara Blatnik in Nejc Prijatelj. 

Regijsko tekmovanje je  potekalo 18. 1. ob 14. 00 na OŠ Kolezija v Ljubljani.  

 

Mentorica: Helena Erčulj 

 

6. TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje  državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. tekmovalcev srebrna 

priznanja 

zlata priznanja 

9. A 2 2    

9. B 1 0    

8. S 1 1 1 
 

 

 

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za 

Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem. 

Šolskega tekmovanja so se udeležili 4 učenci OŠ Dobrepolje: Rebeka Jamnik, Tjaša 

Grandovec, Vid Marolt in Špela Nose.  

Bronasto priznanje so dosegle: Rebeka Jamnik, Tjaša Grandovec in Špela Nose.  

 

Tjaša Grandovec se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo potekalo 2. 12. 2016 v 

Brestanici. 

Mentorica: Ema Zajc 

 

7. KONČNO POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA NEMŠČINA (9.razred) 

 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

9. razred  8 - - - - - 
 

  

Tekmovanje je potekalo 24. 11. 2016, ob 13.00 uri na matični šoli. Udeležilo se ga je 8 

učencev iz 9.razreda, nobeden izmed njih ni bil uvrščen naprej na državno tekmovanje, saj ni 

dosegel zahtevanih 85 % vseh točk. Tekmovanje je namenjeno tako učencem izbirnih 

predmetov kot tudi učencem, ki imajo nemščino kot prvi tuj jezik, zato je zelo težko, da kdo 

izmed učencev izbirnih predmetov doseže zahtevano število točk, da se uvrsti naprej na 

državno tekmovanje. 

 

 



 
 

Podpis mentorja: Breda Božič



 

 

8. REZULTATI CANKARJEVEGA TEKMOVANJA 

 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

5. razred 9 4     

6. razred 5 5     

7. razred 6 4     

8. razred 13 5 2    

9. razred 23 9 4 1   
 

 

 

(šolsko tekmovanje) 

Tekmovalo je 9 učencev. Prejemniki bronastega priznanja so: 

5. razred (Mentorici Majda Blatnik, Anja Tekavčič): 

Mark Krašna 

Gašper Pelc 

Aleksander Črtalič 

Frida Petelinšek 

6. razred (Mentorica Ema Sevšek): 

Tekmovalo je 5 tekmovalcev. Prejemniki bronastega priznanja so: 

Gaja Svetec 

Sara Duščak 

Jaka Grandovec 

Eva Šinkovec 

Kaja Vinšek 

7. razred (Mentorica Ema Sevšek): 

Tekmovalo je 6 tekmovalcev. Prejemniki bronastega priznanja so: 

Eva Česen 

Erik Ašič 

Maja Marolt 

Manca Novak 

8. razred (Mentorica Sonja Lenarčič): 

Tekmovalo je 13 tekmovalcev. Prejemniki bronastega priznanja so: 

Mark Grm 

Anže Strnad 

Blaž Klinc 

Ana Grandovec 

Jan Zrnec 

 

9. razred (Mentorica Sonja Lenarčič):  

Tekmovalo je 23 učencev. Prejemniki bronastega priznanja so: 

Sara Blatnik 

Michele Strnad 

Nejc Prijatelj 



 

Tjaša Grandovec 

Vid Marolt 

Petra Babnik 

Rebeka Jamnik 

Andraž Janežič 

Matic Ponikvar 

 

Na območno tekmovanje, ki je bilo 25. 1. 2017, so se uvrstili: 

Mark Grm in Anže Strnad iz 8. razreda 

Sara Blatnik, Michele Strnad, Nejc Prijatelj in Tjaša Grandovec iz 9. razred 

 

 

Srebrno priznanje je dosegla Sara Blatnik, 9.b. 

 

Vodja aktiva: Andreja Polzelnik Marolt 

 

9. POROČILO O POTEKU ŠOLSKEGA TEKMOVANJA  - ANGLEŠČINA – 7. razred 

. 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

7. a in 7. b  10    8  
 

 

Tekmovanje iz angleščine v 7. razredu poteka v organizaciji društva IATEFL. Pri tekmovanju 

v 7. razredu so morali učenci v skupinah od 2-5 učencev  sestavljati  prispevke v spletni 

aplikaciji VOICETHREAD.  Na tekmovanje so se prijavile 4 skupine  učencev in učenk iz 7. 

a in 7. b razreda. . Letošnja tema tekmovanja je bila ENGLISH CLASS(ROOM) OF THE 

FUTURE. Učenci so morali na inovativen način prestaviti, kako bo po njihovem mnenju 

potekalo učenje angleščine v prihodnosti. Skupina je morala svoje ideje povezati v zaključeno 

celoto in svojemu izdelku dati izviren naslov. Šolsko tekmovanje je potekalo do 31. 1. 2017, 

učence, ki so se uvrstili na državno tekmovanje pa je treba prijaviti do 28. 2. 2017.  Uradni 

rezultati državnega tekmovanja bodo znani meseca marca. Na tekmovanju so sodelovale 4 

skupine:  

 

 

 

1. SKUPINA:  

Prijavljeni na državno tekmovanje:  DA (80%) 

Naslov izdelka: LEARNING ENGLISH WITH CELEBRITIES  

- ANA BABIČ  

- EVA ČESEN 

- TJAŠA STRNAD 

DOSEŽENE TOČKE: 56 / 70 (80 %)  
 

2. SKUPINA:  



 

Prijavljeni na državno tekmovanje:  DA (77%) 

Naslov izdelka: COOL ENGLISH LESSONS 

- MAJ ČMRLEC 

- VID ZRIMŠEK 

- MATEVŽ BLATNIK  

DOSEŽENE TOČKE: 54 / 70 (77 %)  

3. SKUPINA:  

Prijavljeni na državno tekmovanje:  DA (71%) 

Naslov izdelka: HIGH ENGLISH TECHNOLOGY IN 2067 

- TJAŠA KOVAČEVIČ 

- MANCA NOVAK 

 

DOSEŽENE TOČKE: 50 / 70 (71 %)  
 

 

 

Videm, 16. 2. 2017                                                                               Mentorica: Helena Erčulj  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 

 

 

10. KONČNO POROČILO TEKMOVANJA MATEMATIČNI KENGURU NA PŠ STRUGE 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

1. razred 6 2 0 0 

2. razred 2 1 0 0 

3. razred 3 2 0 0 

4. razred 4 1 0 0 

5. razred 3 1 0 0 

6. razred 4 1 0 0 

8. razred 4 1 0 0 

9. razred 3 1 0 0 

 

 

Poimenski seznam učencev, ki so dosegli bronasta, srebrna ali zlata priznanja.

Bronasto priznanje so dosegli: 

 

1. razred: Ela Križan (mentorica Karmen Kljun) 

            Anja Nose (mentorica Karmen Kljun) 

 

2. razred: Matevž Novak (mentorica Karmen Kljun) 

 

3. razred: Mia Križan (mentorica Karmen Kljun) 

            Eva Pugelj (mentorica Karmen Kljun) 

 

4. razred:  Zala Ferkulj (mentorica: Mojca Pugelj) 

 

5. razred: Miha Nučič (mentorica: Mojca Pugelj) 

 

6. razred: Jan Krašovec (mentorica: Mateja Javoršek) 

 

8. razred:  Špela Nose (mentorica: Mateja Javoršek) 

 

9. razred:  Jožica Rus (mentorica: Mateja Javoršek) 
 

Podpis mentorja: Mateja Javoršek 

  



 

11. TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje regijsko tekmovanje državno tekmovanje 

št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

zlata 

priznanja 

8.a 5 1 0    

8.b 5 2 2    

9.a 6 1 1    

9.b 4 2 1    
 

 

Bronasta priznanja so osvojili: 

 

 

Anže Strnad 8.b 

 

Mark Grm 8. b 

 

Tilen  Trebušak  8. a 

 

Sara Blatnik 9.b 

 

Tjaša Grandovec  9.a 

 

Nejc Prijatelj     9.b 

 

 
Podpis mentorja: Renata Pelc 



 

 

12. KONČNO POROČILO O POTEKU TEKMOVANJA  - MATEMATIKA 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE – KENGURU 16. 3. 2017 

 

 

razred/oddelek šolsko tekmovanje državno tekmovanje 
št. 

tekmovalcev 

bronasta 

priznanja 

št. 

tekmovalcev 

srebrna 

priznanja 

zlata 

priznanja 

1.  49 19 /  / 

2. 22 8 /  / 

3. 25 12 /  / 

4. 13 4 /  / 

5. 10 3 /  / 

6. 14 4 2 2 / 

7. 15 5 1 1 / 

8. 9 3 1 1 / 

9. 10 3 1 1 / 

 
  



 

 

Bronasta priznanja so prejeli: 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: 

6. razred: Gaja Svetec , Klara Šinkovec 

7. razred: Maj Čmrlec 

8. razred: Rok Koščak  

9. razred: Anja Klinc 

 

 

 



 
 

Na državnem tekmovanju, 22. 4. 2017,  so učenci: 
 

6. razred : Gaja Svetec , Klara Šinkovec  

7. razred: Maj Čmrlec  

8. razred:  Rok Koščak  

9. razred: Anja Klinc 

 

Dosegli srebrno Vegovo priznanje. 
 

Podpis mentorja: Magdalena Tanko 
 

 



 

DEJAVNOSTI PEVSKIH ZBOROV 
 

Poročilo o delu pevskih zborov v decembru 2016 

 

OPZ PŠ Struge je v sredo, 23. 11. 2016 s pesmijo in kratkim pevskim nastopom popestril  

adventne delavnice v prostorih PŠ Struge. 

 

OPZ in MPZ OŠ Dobrepolje je v torek, 6. 12. 2016 nastopil na Miklavževem nastopu v 

Domu sv. Terezije na Vidmu. Vsak zbor je zapel tri pesmi, nato pa smo skupaj z varovanci 

zapeli še nekaj vsem znanih pesmi. Pevci so varovancem doma tako polepšali prihod sv. 

Miklavža in začetek prazničnih dni. Pri dogodku je sodeloval tudi krožek prostovoljcev, ki 

ga na šoli vodi Ema Zajc. 

 

OPZ PŠ Kompolje je 1. 12. 2016 nastopil pred tradicionalnim pohodom z lučkami in pred 

prazničnem bazarju v izvedbi šole in vrtca v Kompoljah. Zbor je zapel štiri pesmi. 

OPZ OŠ Dobrepolje je v nedeljo, 11. 12. 2016 nastopil na dobrodelnem koncertu za 

zbiranje sredstev za misijonarja, ki ga je organiziralo lokalno društvo.  Zbor je zapel tri 

pesmi.  

V sredo, 21. 12. 2016 je na PŠ Struge potekala prireditev ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti. Nastopil je tudi OPZ PŠ Struge, zapeli so tri samostojne pesmi, eno pesem pa še 

z učenci prvega razreda.  

 

V četrtek, 22. 12. 2016, je v Jakličevem domu na Vidmu potekala občinska prireditev ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti – prireditev smo pripravili učitelji, vzgojiteljice in učenci.  

Nastopili so vsi šolski pevski zbori: 

 

- Vrtčevski pevski zbor skupin Ježkov in Čebelic, zborovodkinja Valentina Ugovšek 

- PZ Škratki (1. in 2. razred OŠ Videm), zborovodkinji Barbara Režek in Barbara 

Francelj 

- OPZ PŠ Kompolje (1.-5. razred), zborovodkinja Valentina Ugovšek 

- OPZ PŠ Struge (1.-7. razred), zborovodkinja Valentina Ugovšek 

- OPZ OŠ Videm (3.-5. razred), zborovodkinja Valentina Ugovšek 

- MPZ OŠ Videm (6.-9. razred), zborovodkinja Valentina Ugovšek 

Vsak zbor je zapel tri pesmi, na koncu pa so ob spremljavi mladih inštrumentalistov zapeli 

še skupno pesem s predpraznično vsebino. Prireditev so povezovali kratki filmski vložki, ki 

so jih pod mentorstvom Barbare Blatnik in Valentine Ugovšek ustvarili in oblikovali štirje 

devetošolci in en osmošolec. Na prireditvi je nastopila tudi starejša folklorna skupina pod 

vodstvom Majde Blatnik in Martine Prhaj. 

Celotno prireditev (z izjemo točk iz podružnic) smo za učence matične šole ponovili v 

petek, 23. 12. 2016. K sodelovanju smo povabili tudi učence GŠ Grosuplje, podružnica 

Dobrepolje in plesalce hip-hopa.  

 

  



 

 

Poročilo o delovanju pevskih zborov ter o drugih glasbenih dejavnostih. 

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, so učenci 5. razreda z 

mentoricama Majdo Blatnik in Valentino Ugovšek, uprizorili glasbeno pravljico Osel gre 

samo enkrat na led. 

8. marca 2017 je v strugah potekala občinska prireditev ob dnevu žena in materinskem 

dnevu. Nastopil je tudi OPZ PŠ Struge, ki je v sodelovanju z vsemu učenci razredne stopnje 

pripravil plesno pevsko točko, posvečeno ljudskemu izročilu ter prazniku mam ter žena. 

Točko so pripravile mentorice Mojca Pugelj, Karmen Kljun in Valentina Ugovšek. 

3. aprila smo realizirali delni kulturni dan za učence 7. in 8. razreda. Na šolo je prišel 

tolkalec Franci Krevh, ki je z učenci izvedel dve-urno tolkalsko delavnico.  

19. aprila je v Jakličevem domu na Vidmu potekala območna pevska revija, ki jo organizira 

JSKD RS, OI Ivančna  Gorica. S petjem so se predtavili vrtčevski pevski zbor Ježkov in 

Čebelic, OPZ PŠ Kompolje, OPZ OŠ Dobrepolje in MPZ OŠ Dobrepolje. Vse omenjene 

zbore vodi Valentina Ugovšek. Prireditev je strokovno spremljal Matjaž Vehovec, ki je 

OPZ OŠ Dobrepolje uvrstil tudi na regijsko pevsko tekmovanje. 

20. maja je v Šentvidu pri Stični potekalo Regijsko tekmovanje pevskih zborov, ki ga 

organizira JSKD Republike Slovenije. Tekmovanja se je udeležil OPZ OŠ Dobrepolje pod 

vodstvom Valentine Ugovšek.  

 

Zbor je prejel 79 točk in srebrno priznanje.  

 

V mesecu juniju bo OPZ PŠ Kompolje s nastopil na prireditvi Športnega društva Kompolje. 

Šolski zbori nastopili na šolski prireditvi ob Dnevu državnosti, ki bo potekala na zadnji 

šolski dan v Jakličevem domu.  

 

Valentina Ugovšek, učiteljica glasbe ter zborovodkinja 

  



 

 

 

LITERARNI NATEČAJI 
 

a) Literarni natečaj V OBLAKIH DOMIŠLJIJE 

 

Na literarnem natečaju V OBLAKIH DOMIŠLJIJE, ki ga je ob svoji 25-letnici 

delovanja razpisala Založba Rokus Klett,  je sodelovalo 50 šestošolcev in sedmošolcev 

naše šole.  

Z navdušenjem so izbrali eno izmed 25 umetniških ilustracij, ki so jih podarili priznani 

slovenski ilustratorji, in napisali svojo kratko zgodbo. Oddala sem 25 najboljših besedil.  

 

Izid literarnega natečaja 

 

Eva Česen, učenka 7. a-razreda, je ena izmed 25 nagrajenk in nagrajencev tega 

vseslovenskega literarnega natečaja. Vseh 25 kratkih zgodb bo objavljenih v knjigi, ki 

bo izšla 8. decembra. 

A ta literarni natečaj je več kot natečaj in knjiga. »Celoten izkupiček od prodaje knjige 

bo namenjen nakupu ultrazvočne naprave na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in 

intenzivno terapijo UKC Ljubljana.« (http://www.25zgodb.si/dobrodelnost) 

Podprimo ta projekt. 

 

Ema Sevšek, mentorica 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) Literarni natečaj »Naravne in druge nesreče ‒ Pozor, nevarne snovi!« – spet 

množičen uspeh osnovnošolcev 

 

Učenci JVIZ OŠ Dobrepolje po razpisu literarnega in likovnega natečaja Republike 

Slovenije Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 

naslovom Pozor,  nevarne snovi! niso ostali ravnodušni, saj so že nemalokrat slišali, brali 

ali celo videli, kako je marsikateri otrok postal žrtev zanimivih »bonbončkov« ‒ tablet, 

čistil, baterij, barv, lakov, kozmetičnih izdelkov, ki jih odrasli niso shranili tja, kamor 

sodijo, daleč stran od dosega otrok. Pobrskali so po spominu, se s starši in starimi starši 

usedli za mizo in besede so se povezovale v stavke, povedi, ki so jih mladi zapisali in 

spletli v zanimive doživljajske spomine, v malih glavicah so se porajale številne 

domišljijske pripovedi o ravnanju z izdelki, ki nam lahko olajšajo življenje, ob nepravilni, 

nepazljivi ali prekomerni uporabi ter nepravilnem shranjevanju pa lahko škodljivo vplivajo 

na naše zdravje in okolje. Tako so ozavestili, da s preventivnim znanjem in ravnanjem 

lahko nekatere nesreče preprečimo, pri drugih morda zmanjšamo škodo, lahko pa celo sebi 

ali komu drugemu rešimo življenje.    

Na natečaju, ki je že vrsto let razpisan za vse stopnje osnovnošolcev in tudi za 

predšolske otroke in za katerega je naša šola lani prejela pohvalo za najaktivnejšo 

šolo v regiji na področju ozaveščanja zaščite in reševanja, so tudi tokrat sodelovali 



 

učenci 2. in 3. triletja,  najmočneje pa so regijsko komisijo prepričali literarni zapisi 

petošolke Fride Petelinšek (mentorica Anja Tekavčič), šestošolca Jake Grandovca in 

dveh učencev 7. b-razreda Maja Čmrleca in Erika Ašiča (mentorica Ema Sevšek). 

Nagrajencem iskreno čestitamo! 

Na regijski ravni nagrajena besedila bodo poslana v nadaljnjo presojo na državni ravni; 

nadejamo se, da bomo, tako kot lani, lahko poročali tudi o državnem uspehu katerega od 

naših učencev.  

Ema Sevšek 

 

Frida Petelinšek s PŠ Kompolje je bila s svojim spisom nagrajena na regijski ravni in 

se tako uvrstila še na državni izbor. 

Anja Tekavčič 

 

c) LITERARNI NATEČAJ MOJA RODNA DOMOVINA ‒ JAZ IN 

SLOVENIJA ČEZ 25 LET  

Maja Marolt, sedmošolka JVIZ OŠ Dobrepolje, je nagrajenka vseslovenskega 

literarnega natečaja Moja rodna domovina, ki ga je že 9. leto razpisala pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja OŠ Vič, po številu 

učencev (več kot 850) največja slovenska osnovna šola, v sodelovanju z Območnim 

združenjem veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, ki neguje vrednote slovenske 

osamosvojitve, pridobljene v osamosvojitveni vojni leta 1991. 

Letos so slovenski osnovnošolci od 6. do 9. razreda, tudi učenci rojaki v zamejstvu v Italiji, 

na Koroškem v Avstriji in v Porabju na Madžarskem s pisano slovensko besedo na temo 

Jaz in Slovenija čez 25 let izrazili svoje otroške sanje o lepotah Slovenije, slovenskega 

jezika, domoljubju in še marsičem drugem, po čemer hrepenijo, kar želijo izboljšati, da bi 

odraščali v medsebojnem spoštovanju in za človeka prijaznem okolju. 

Maja je začutila, da je domoljubna čustva najpristneje mogoče izraziti s poezijo, in 

prepričala je tričlansko strokovno literarno ocenjevalno komisijo  ter štiričlansko komisijo 

Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane. Za izvirno pesemsko 

besedilo Maji iskreno čestitamo.  

 

Ema Sevšek, mentorica 

 

 Č) POUSTVARJALNI LITERARNI NATEČAJ ZALOŽBE MALINC 
 

Jaka Grandovec, šestošolec, je nagrajenec poustvarjalnega literarnega natečaja, ki ga 

je razpisala založba Malinc ob podelitvi zlatih hrušk, najvišji oceni Pionirske ‒ centra 

za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana.  

Pomembno je omeniti, da gre za sicer manjšo butično založbo. Za založbo s posluhom do 

bralca. Trudijo se za izdajanje kakovostne literature, zato ne preseneča, da ima večina 

njihovih izdanih knjig nalepko zlate hruške. A branje je kljub visoki kakovosti prijetno. 

Želijo privabiti tudi bralce z disleksijo, tisk in papir sta temu prilagojena. Pogosto je 

besedilo v slovenščini in španščini, kar je lahko v pomoč pri usvajanju enega ali drugega 

jezika. Problemsko branje za vso družino. Za skodelico pogovora v družini.  



 

Potem ko je Jaka prebral besedilo španskega pisatelja Agustίna Fernándeza Paza z 

naslovom Ime mi je Skywalker, se je s pridobljenim  in nadgrajenim znanjem  po pripravah 

za Cankarjevo tekmovanje pri dodatnem pouku slovenščine ustvarjalno in raziskovalno 

zagrizel v problematiko brezdomstva v naši družbi.  

Priznajmo, da je problematika zaskrbljujoča. Do kosti zazebe, ko gremo mimo človeka, ki v 

mrazu leži na klopci v parku. A povsem nemočno gremo mimo.  

Kako problematiko brezdomstva približati mladim? Je že res, da smo za revščino slišali že 

v bližnji okolici. A da človek nima doma? Da mora prespati na klopci v parku? Ne, to je 

preveč. To je težko razumeti. Kako se je človek znašel na taki stopnji revščine? Za pomoč 

sem se obrnila na Društvo Kralji ulice. Prijazno so nam poslali nekaj literature, nekaj izdaj 

časopisov Kralji ulice in nas celo povabili na varen pohod po trasi Nevidena Lublana. Da bi 

spoznali drugo plat najlepšega mesta. Za slednje sem se zahvalila, a si velja zapomniti.  

 In čemu problematiko brezdomstva približati mladim? Čemu brati mladinsko problemsko 

literaturo, se o njej pogovarjati in na to tematiko poustvarjalno pisati?  

Otroku in mladostniku tako krepimo čut za sočloveka, medsebojno razumevanje, strpnost, 

razumevanje in spoštovanje drugačnosti. Vse te aktivnosti, ne samo branje, so v pomoč pri 

odločanju in razreševanju njihovih lastnih težav. Da bi stremeli k dobremu in plemenitemu. 

Da bi se na križpotjih življenja pravilno odločali. Da bi bili srečni. In da bi znali in zmogli 

pomagati nesrečnim.  

Jaka je v svojem esejskem besedilu pokazal izjemno mero sočutja do sočloveka, komisija je 

ocenila, da njegovo besedilo premore tudi visoko stopnjo ustvarjalnosti, in mu ob dnevu 

knjige podarila knjigo  ‒ z nalepko zlate hruške, seveda. Čestitamo! 

 

Ema Sevšek, mentorica 

                                                                                                            

d) Vseslovenski likovni in literarni natečaj Centra za mlade Domžale Gre 

popotnik v novi svet 

 

Eva Česen, sedmošolka, je nagrajenka ustvarjalnega likovnega in literarnega natečaja 

Gre popotnik v novi svet, ki ga je zdaj že četrto leto razpisal razpisal Center za mlade 

Domžale na tematiko mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj, od tod tudi 

naslov razpisanega natečaja. 

Pomembno je omeniti, da gre za likovno-literarni natečaj, v katerem se lahko izrazijo vsi 

Slovenci – likovni ustvarjalci iz vrtca in tudi najstarejši ustvarjalci najrazličnejših likovnih 

tehnik in spretni oblikovalci besed katerega koli žanra. Razveseljiv je podatek, da je letos 

najmlajši ustvarjalec štel 2 leti, najstarejši pa 94 let.  

Geslo natečaja Naj kreativnost pride na plan! je razumela tudi Eva Česen, sedmošolka. S 

pridobljenim  in nadgrajenim znanjem  po pripravah za Cankarjevo tekmovanje pri 

dodatnem pouku slovenščine si je izbrala literarni natečaj, ki ji je ponudil največjo mero 

kreativnosti. Potovanje kot takšno. Ali pa potovanje v domišljijski svet, prihodnost, vesolje, 

lasten notranji svet … 

In Evi je uspelo. Tretje mesto izmed vseh slovenskih besednih ustvarjalcev v kategoriji 3. 

triade osnovnošolcev potrjuje, da je pred tem uspehom gora kakovostnih prebranih knjig, ki 

dvigajo kakovost novim zapisom, ki si jih še želimo. Preberite in odpotujte še vi v svet 

domišljije.  

 

Ema Sevšek, mentorica 

  



 

e) LIKOVNO-FOTOFRAFSKI-LITERARNI NATEČAJ PETER KLEPEC 

Dejavnost pri pouku slovenščine (6. a, b, 7. b) 

 

O Petru Klepcu vedo marsikaj povedati že najmlajši, vrtčevski otroci. Brali ali 

pripovedovali so jim dedki, babice, vzgojiteljice v vrtcu ...  

Pri pouku slovenščine pa šestošolci in sedmošolci raziskujejo naprej. Poleg vsebine 

spoznajo že nekatere literarnovedne pojme. Šestošolci ugotovijo, da se na knjižnih policah 

dobi tistega, čigar avtor ni znan, torej gre za ljudsko besedilo. In prinesli so v šolo tudi 

tistega, čigar avtor je France Bevk. To bo pa umetno besedilo, modrujejo. Sedmošolci 

ugotovijo, da ne bo šlo za pravljico, ki so jo podrobno proučili v 6. razredu, ampak bo to 

pripovedka oz. povedka, saj je kraj dogajanja določen.  

Pri tem modrovanju nas je prijetno presenetil likovno-fotografski-literarni natečaj, ki ga je 

razpisala OŠ Cerkno. Da bi šestošolci še med vrstniki, ožji ali širši družini  poiskali koga, 

ki bi bil podoben Petru Klepcu. In sedmošolci naj bi takega junaka videli v človeku iz 

svojega kraja. Da ga ni? O, le dobro premislite? Seveda je ... 

In so jih našli. Pa še kako močne, plemenite in srčne ljudi!  

Na OŠ Cerkno sem poslala tri kakovostna besedila šestošolcev (Luka Grm, Jaka 

Grandovec, Gaja Svetec) in dve kakovostni besedili sedmošolk (Lara Levstik, Ajda Erčulj).  

Ocenjevalno komisijo literarnega natečaja so sestavljali Vid Prezelj, pesnik in umetnik na 

različnih področjih, Dragica Krapež, pisateljica, in Urša Ambrožič, študentka slovenistike 

na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter radijska voditeljica. Izbrali so po tri najboljša literarna 

besedila slovenskih osnovnošolcev od 2. do 9. razreda, ki so bila na OŠ Cerkno poslana v 

skladu z razpisano temo, hkrati pa so bili pozorni na sporočilnost vsakega besedila in 

avtorjevo spretnost literarnega izražanja.  

Dotaknili sta se jih kar dve besedili učencev naše šole, in sicer besedilo Luke Grma, 

šestošolca, in Lare Levstik, sedmošolke. 

Zaključna prireditev bo na OŠ Cerkno septembra v okviru Bevkovih dnevov 2017 v 

sodelovanju s Cerkljanskim muzejem, ko bodo nagrajenci in mentorji imeli strokovno 

voden ogled Bevkove domačije. Vsi nagrajeni prispevki bodo objavljeni v njihovem 

šolskem glasilu Mlada rast.  

Obema nagrajencema iskreno čestitamo! 

 

Ema Sevšek, mentorica 

 

f) Literarni, likovni in fotografski natečaj Moja domovina »Gozdovi ‒ les, 

naravno bogastvo in prihodnost moje domovine« 

 

Jaka Grandovec, šestošolec, je nagrajenec literarnega natečaja na tematiko 

domoljubja, ki ga že vrsto let na vedno novo temo razpisuje Kulturno  naravoslovno 

društvo Naša zemlja za učence od 4. do 9. razreda osnovnih šol in za dijake srednjih 

šol v Sloveniji in zamejstvu. 

 

Potem ko je Jaka  s pridobljenim  in nadgrajenim znanjem  po pripravah za Cankarjevo 

tekmovanje pri dodatnem pouku slovenščine posegel po nagradah že na dveh literarnih 

natečajih letos (problematika brezdomstva v naši družbi, pazljivost pri nevarnih snoveh 

doma in v okolici), mu ustvarjalna pisateljska žilica ni obmirovala. Zaželel se je besedno 

izraziti še na tematiko domoljubja, in sicer je s posebno ljubeznijo do gozdov, ki pokrivajo 

kar 3/5 naše domovine, napisal besedilo, ki je tudi tokrat prepričalo ocenjevalno komisijo. 



 

Kaj so gozdovi slovenskemu človeku pomenili nekoč, kaj pomenijo danes, kaj predstavljajo 

za našo prihodnost? O vsem tem lahko razmišljamo, potem ko bomo prebrali prepričljiv 

zapis o njegovem odnosu do naših gozdov in naše domovine.  

 

 

Ema Sevšek, mentorica 

  



 

DRAMSKI KROŽEK 

 
V šolskem letu 2016/17 sva z učenci 5. razreda pripravili glasbeno – gledališko predstavo z 

naslovom Osel gre samo enkrat na led. 

 

Dne, 19. 12. 2016, smo se predstavili otrokom delavcev šole in vrtca, ki jih je obiskal  

Božiček. 

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku pa smo dne, 7. 2. 2017, zaigrali tudi učencem razredne 

stopnje, nato pa še učencem predmetne stopnje. 

 

Obiskali smo tudi otroke v vrtcu in tudi njih navdušili z našo predstavo. 

 

Radi bi se predstavili še oskrbovancem Doma sv. Terezije.  

Z učiteljicama bodočega 1. razreda pa smo se dogovorili, da bomo igrico uprizorili ob 

sprejemu prvošolcev, to je 1. septembra. 

 

Učenci radi obiskujejo krožek in so poželi veliko navdušenje publike, saj so se zelo 

potrudili in suvereno ter doživeto odigrali svoje vloge, zaigrali na inštrumente in zapeli 

pesmice. 

 

 

Mentorici: Valentina Ugovšek, Majda Blatnik 

 

 

 

ZLATA BRALNA ZNAČKA 

 
Učenci, ki so vseh devet let opravljali bralno značko. 

 

UČENCI Z ZLATO JAKLIČEVO BRALNO ZNAČKO 2016/2017 

 

                       9.                                        PS  STRUGE 

                 

                Tjaša Grandovec                      Jožica Rus 

                Rebeka Jamnik 

                Anja Klinc    

               Petra Babnik 

                 Sara Blatnik 

                 Nejc Prijatelj 

 

 

             NAVADNA BRALNA ZNAČKA 

                     9. B 

                 Luka Fink 

 

             Mentor BZ  Matej Kalan 



 

FOLKLORNA DEJAVNOST 

 

V sredo, 28. 9. 2016, smo se odzvali vabilu KULT-a 3000 in JSKD Republike Slovenije ter 

nastopili na otvoritvi festivala za tretje življenjsko obdobje. Prireditev se je odvijala v 

Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. 

 

Predstavniki folklorne skupine so v dvorano pospremili častne goste festivala, v kulturnem 

programu pa je nastopila mlajša OFS OŠ Dobrepolje z odrsko postavitvijo Prvič v šolo. 

Z nastopom in otroško razigranostjo so navdušili obiskovalce festivala za tretje življenjsko 

obdobje. 

                                                                         Mentorici:   Martina Prhaj in Mateja Hočevar 

 

 

 

PETNAJST LET FOLKLORNE DEJAVNOSTI NA OŠ DOBREPOLJE 

 

V petek, 24. marca 2017, je bila v Jakličevem domu na Vidmu prireditev ob 15-letnici 

delovanja Otroške folklorne na OŠ Dobrepolje.   

Na jubilej otroške folklorne skupine so se učenci in učitelji pripravljali že od jeseni, ko so  

raziskovali in ustvarjali na različnih področjih ljudskega izročila. V  mesecu marcu so bile 

izvedene številne delavnice, v katerih so sodelovali vsi učenci in učitelji matične šole ter 

podružničnih šol v Strugah in v Kompoljah. Na delavnicah so se učencem in učiteljem 

pridružili tudi domačini, ki so svoje praktično znanje prenašali na učence. Vsi izdelki, ki so 

nastali ob tej priložnosti, so bili razstavljeni v predverju dvorane in na ploščadi pred 

Jakličevim domom na Vidmu. Folklorniki so obiskovalcem po prireditvi ponudili pecivo in 

hrano, ki so jo v preteklosti pripravljale naše babice. Vse pecivo in hrano so pripravili 

učenci skupaj z mentorji na delavnicah. 

Na prireditvi so sodelovali: Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ Dobrepolje z 

zborovodkinjo Valentino Ugovšek, Mlajša otroške folklorna skupina OŠ Dobrepolje z 

mentoricama Martino Prhaj in Mateja Hočevar, Starejša otroške folklorna skupina OŠ 

Dobrepolje z mentoricama Martino Prhaj in Majdo Blatnik, učenci iz PŠ Kompolj, ki jih 

vodita Špela Bobnar in Anja Tekavčič ter učenci iz PŠ Strug, ki jih vodita Karmen Kljun in 

Mojca Pugelj. S svojimi plesi so prireditev obogatili tudi gostje, člani Folklorne skupine iz 

Ponikev, ki jih vodi Barbara Brodnik. Avtor odrske postavitve je Tomaž Simetiger. 

Prikazali so splet plesov iz Ponikev iz sredine 20. stoletja.  

Otroška folklorna skupina je začela s svojim delovanjem leta 2002 na podružnični šoli v 

Ponikvah, kjer sta jo ustanovili  Martina Prhaj in Mateja Hočevar. V šolskem letu 2006/07  

je začela delovati folklorna skupina tudi na matični šoli. Martini Prhaj se je takrat kot 

mentorica pridružila Majda Blatnik. Folklorniki so v tem času postavili na oder kar 29 

odrskih postavitev, katerih avtorica je Martina Prhaj. 

Med odrskimi postavitvami se jih je veliko uvrstilo z območnega na regijsko in tudi na 

državna srečanja folklornih skupin. Vsa pa so bila organizirana pod okriljem Javnega 

sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 

Zlato priznanje na državnih revijah folklornih plesov so prijele naslednje odrske postavitve: 



 

leta 2009, odrska postavitev: Ples ob mizi in štokrlih, 

leta 2010, odrska postavitev: Korlovc gre! 

leta 2011, odrska postavitev: Gari Kej gari? 

leta 2012, odrska postavitev: Čižme sma dubli, 

leta 2013, odrska postavitev: Kej je muj klabuk? 

leta 2014, odrska postavitev: Hitro vstanite, prat se mudi! 

leta 2016, odrska postavitev: Prvič v šolo. 

Leta 2013 sta mentorici Martina Prhaj in Mateja Hočevar prejeli posebno priznanje s 

pohvalo za prepričljivo vzgojo mladih folklornikov. 

Pri razvijanju idej za odrske postavitve so avtorici Martini Prhaj v veliko pomoč njeni 

domači, pokojni oče in teta Karlina, gospa Mara Brodnik in Fani Oblak iz Ponikev, gospa 

Ančka Lazar in družina Erčulj iz Zagorice ter gospa Malči Možina. Pri oblikovanju 

kostumske podobe skupine sta sodelovala etnolog dr. Bojan Knific in šivilja Mateja 

Lohkar. 

Mlajša in starejša otroška folklorna skupina s svojimi odrskimi postavitvami sodelujeta na 

različnih šolskih, krajevnih, občinskih prireditvah, gostujejo v Cankarjevemu domu v 

Ljubljani, po Sloveniji na mednarodnih festivalih Gregorjevo v Rogaški Slatini, v Kamniku 

in na Lentu v Mariboru. Gostovali so tudi v Turčiji na mednarodnem otroškem festivalu v 

Izmiru. Folklorniki poleg plesa negujejo tudi večglasno ljudsko petje. Otroško ljudsko 

izročilo naše doline so predstavili na radiu Ognjišče in radiu Slovenija, kjer so sodelovali 

pri nastanku zgoščenke Sijaj, sonce. 

Ob petnajstletnici delovanja sta nastala zbornik o otroški folklorni skupini OŠ Dobrepolje, 

ki ga  je uredila Sonja Lenarčič,  ter logotip po idejni zasnovi učiteljice likovnega pouka 

magistre Svetlane Jakimovski - Rodič.  Znak predstavlja rožico po obliki in po pomenu. 

Sestavljajo jo dekliške in fantovske figure, ki so razporejene v krogu tako, kot so 

razporejeni cvetni listi. Barve znaka so izbrane glede na barve folklornih oblačil, ki so tudi 

barve narave. Krog, ki ga ustvarijo figure, predstavlja ples v skupini, veselje in radost do 

življenja, ki ga prenašamo in ga bodo še naprej prenašali iz roda v rod. 

Ob zaključku prireditve je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 

Območna enota Ivančna Gorica, mentoricam otroške folklorne skupine OŠ Dobrepolje 

Martini Prhaj, Majdi Blatnik in Mateji Hočevar podelil jubilejno priznanje območne 

izpostave sklada, ki ga je izročila gospa Simona Zorko. 

Prireditev se je zaključila s presenečenjem – veliko torto, ki so si jo vsi ustvarjalci in 

nastopajoči pošteno zaslužili. Torto je podarila slaščičarka gospa Betka Novak.  

Komaj so folklorniki v petek zaključili s praznovanjem, so takoj pričeli z intenzivnimi 

pripravami za območno revijo, ki  je potekala v četrtek, 30. 3. 2017, v dvorani Jakličevega 

doma na Vidmu v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti izpostava Ivančna 

Gorica.  

 

Mentorice: Martina Prhaj, Mateja Hočevar in Majda Blatnik 

 

 

 

  



 

Tudi v letošnjem šolskem letu sta bili uspešni obe  folklorni skupini. 

 

Mlajša folklorna skupina je prejela SREBRNO priznanje, starejša folklorna skupina 

pa ZLATO priznanje. 

 

 

Mentorice: Martina Prhaj, Mateja Hočevar in Majda Blatnik 

 

 

  



 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

a) Vrsta tekmovanja: KROS, dečki in deklice 

 

Kje in kdaj: Ivančna Gorica, 13. 10.  2016 

Tekmovanje: medobčinsko 

Udeleženi učenci: 54 učencev 1. – 9. razreda 

Osvojeno mesto: 

David Nose, 1. mesto 

Grega Tomašič, 1.mesto 

Nick Virant, 2. mesto 

Nik Lumbar, 3.mesto 

Nadja Adamič, 4. mesto 

Klara Šinkovec, 4. mesto 

Jošt Babič, 5.mesto 

Luka Turk, 5. mesto 

Izak Lohkar, 6. mesto 

Lara Pajk, 6. mesto 

Klemen Marolt, 6. mesto 

Erik Ašič, 6. mesto 

Martin Zakrajšek, 7. mesto 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar, Andrej Antolič in Andrej Škantelj 

  



 

 

b) Vrsta tekmovanja: NOGOMET, dečki  

Kje in kdaj: OŠ Brinje, 5. 1. 2017 

Tekmovanje: občinsko 

Osvojeno mesto: 3. mesto  

Udeleženi učenci: 7 učencev  

- Nejc Strnad 

- Luka Fink 

- Sebastjan Ficko 

- Andraž Ganc 

- Daijel Brezovar 

- Janez Ferkulj 

- Timi Novak 

 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

 

C) Vrsta tekmovanja: ODBOJKA, deklice 

Kje in kdaj: Šentvid pri Stični, 15. 12.  2016 

Tekmovanje: medobčinsko 

Osvojeno mesto:  3. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Ana Grandovec 

- Rebeka Jamnik 

- Klara Erčulj 

- Maja Kirik Marolt 

- Teja Sernel 

- Neja Sernel 

- Karin Butala 

- Maja Novak 

- Natalija Erčulj 

- Michele Strnad 

- Katarina Grm 

Dodatne opombe/pojasnila 

 

Mentor: 

Alenka Leskovar 

 

 



 

č) Vrsta tekmovanja: ODBOJKA, dečki  

Kje in kdaj: Dobrepolje, 21. 12.  2016 

Tekmovanje: medobčinsko 

Osvojeno mesto:  2. mesto in uvrstitev na področno tekmovanje 

Udeleženi učenci: 12 učencev od 8. in 9. Razreda 

- Jan Širaj 

- Nejc Strnad 

- Anže Škulj 

- Nejc Babič 

- Luka Fink 

- Vid Marolt 

- Rok Koščak 

- Jakob Sadar 

- Mark Grm 

- Martin Zakrajšek 

- Anže Strnad 

- Matej Novak 

Dodatne opombe/pojasnila 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

 

g) Vrsta tekmovanja: ODBOJKA, dečki  

Kje in kdaj: Brezovica, 26. 1.  2017 

Tekmovanje: področno 

Osvojeno mesto:  4. mesto  

Udeleženi učenci: 8 učencev  9. razreda 

- Jan Širaj 

- Nejc Strnad 

- Anže Škulj 

- Nejc Babič 

- Luka Fink 

- Vid Marolt 

- Miha Zabukovec 

- Matic Klun 

Dodatne opombe/pojasnila 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

h) Vrsta tekmovanja:  ALPSKO SMUČANJE, dečki in deklice 

Kje in kdaj: Kranjska Gora, 7. 2.  2017 

Tekmovanje: področno 

Osvojeno mesto:  2 krat 1. mesto  

Udeleženi učenci: 3 učenci 

- Enej Strah,  1. mesto, (1. mesto med 3 občinami) 

- Mark Strah, 1. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje 

- Katarina Grm, odstopila 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

 
i) Vrsta tekmovanja: NAMIZNI TENIS, dečki in deklice 

Kje in kdaj: Preserje, 17. 2.  2017 

Tekmovanje: področno 

Osvojeno mesto:  3. mesto ekipno 

Udeleženi učenci:  11 učencev   

- Jaka Grandovec 

- Erik Fink 

- Erik Ašič 

- Tilen Strnad 

- Enej Strah 

- Luka Ašič 

- Aljaž Adamič 

- Michele Strnad 

- Karin Butala 

- Katarina Grm 

- Julija Adamič 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 
 

j) Vrsta tekmovanja: MALA ODBOJKA, deklice  

Kje in kdaj: Grosuplje,  11. 4.  2017 

Tekmovanje: medobčinsko 

Osvojeno mesto:  2. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Eva Starič 

- Maja Marolt 

- Urška Novak 

- Ajda Erčulj 

- Ana Babič 

- Manca Novak 

- Adamič Julija 



 

- Tjaša Strnad 

- Katarina Grm 

- Gaja Svetec 

- Mija Hočevar 

Dodatne opombe/pojasnila 

UVRSTITEV NA PODROČNO TEKMOVANJE. 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

 

 
k) Vrsta tekmovanja: MALA ODBOJKA, dečki 

Kje in kdaj: Zagradec,  19. 4.  2017 

Tekmovanje: medobčinsko 

Osvojeno mesto:  1. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Erik Ašič 

- Jure Marolt 

- Jan Strnad 

- Matic Zrnec 

- Erik Fink 

- Klemen Marolt 

- David Nose 

- Gal Adamič 

- Peter Sadar 

- Nejc Blatnik 

- Gašper Tomašič 

- Luka Grm 

Dodatne opombe/pojasnila 

UVRSTITEV NA PODROČNO TEKMOVANJE. 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

 
l) Vrsta tekmovanja:  MALI  NOGOMET, dečki  

Kje in kdaj: OŠ Dobrepolje, 8. 5. 2017 

Tekmovanje: občinsko 

Osvojeno mesto: 3. mesto  

Udeleženi učenci: 10 učencev  

- Andraž Ganc 

- Mark Strah 

- Matic Miklič 

- Luka Grm 

- Erik Fink 

- Klemen Marolt 



 

- Nejc Blatnik 

- David Nose 

- Timi Jamnik 

- Gašper Tomašič 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

 
m) Vrsta tekmovanja: MALA ODBOJKA, dečki 

Kje in kdaj: Brezovica,  18. 5.  2017 

Tekmovanje: področno 

Osvojeno mesto:  3. mesto  

Udeleženi učenci:  

- Erik Ašič 

- Jure Marolt 

- Jan Strnad 

- Matic Zrnec 

- Andraž Ganc 

- Erik Fink 

- Klemen Marolt 

- David Nose 

- Gal Adamič 

- Peter Sadar 

- Nejc Blatnik 

- Gašper Tomašič 

- Luka Grm 

 

Mentorji: 

Alenka Leskovar 

 

  



 

 

ŠOLA V NARAVI 

 

POLETNA ŠOLA V NARAVI, DEBELI RTIČ 2016/2017 

 
 

V letošnjem šolskem letu (2016/2017)  se je poletne šole v naravi na Debelem rtiču 

udeležilo 36 učencev OŠ Dobrepolje. 24 učencev je bilo iz matične šole na Vidmu, 8 

učencev s podružnične šole Kompolje in 4 učenci s podružnične šole Struge. Učence je 

spremljalo 6 spremljevalcev, in sicer Andrej Škantelj, Alenka Leskovar, Katarina Javornik, 

Kerin Škantelj in Anja Tekavčič. Albin Kralj je spremljal svojega otroka, ki ima sladkorno 

bolezen. Šola v naravi je trajala od 5. 9.–9. 9. 2016, bivali pa smo v mladinskem domu 

Veverička. 

 

Ker nam je vreme skoraj cel teden prizanašalo, smo poučevanje plavanja izvajali v 

zunanjem bazenu.  

Ob bazenu smo učence seznanili s pravili obnašanja, ki preprečujejo nesreče na omenjenem 

območju. Prepoznavali so tudi pomen slik na opozorilnih tablah ob bazenu, kasneje pa so to 

znanje pokazali še z reševanjem nalog v delovnem zvezku.  

Učence smo poučevali posamezne elemente, ki so predpogoj za učenje plavanja 

(prilagajanje na odpor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, 

prilagajanje na plovnost, drsenje v vodi, skakanje v vodo)  in različne tehnike plavanja 

(prsno, kravl, hrbtno). Pri poučevanju plavanja smo uporabljali plavalne deske, črve 

(plavalne tube) in očala. 8 učencev je doseglo značko BRONASTI DELFIN, 22 učencev 

je doseglo značko SREBRNI DELFIN, 6 učencev pa je doseglo značko ZLATI DELFIN. 

Iz omenjenih rezultatov je razvidno, da so vsi učenci plavalci, zato v naslednjem šolskem 

letu ne bo potrebno za nobenega izmed njih organizirati plavalnega tečaja. 

 

Tabela znanja plavanja, 5. r. 2016/2017 

BRONASTI DELFIN SREBRNI DELFIN ZLATI DELFIN 

8 22 6 
 

Učenci so poleg plavanja sodelovali še v drugih športnih aktivnostih; nogometu, iskanju 

praznega prostora, skoku v daljino, krosu, plesu.  

 

Življenje ob morju in v njem so učenci spoznavali v akvariju v Piranu, kjer so lahko videli 

marsikaterega morskega prebivalca, pomagali pa so si tudi z delovnim zvezkom, v katerem 

so bile opisane določene vrste rastlin in živali. Sončno vreme nam je omogočalo tudi 

raziskovanje obmorskega in morskega naravnega bogastva. V sodelovanju s Pedagoško 

fakulteto Koper (ga. Nastja Cotič je izvajala raziskavo o kakovosti izkustvenega pouka na 

morski obali), so učenci spoznali nekaj obmorskih rastlin, iskali in nabirali so živali 

(školjke in polže) ter jih s pomočjo določevalnih ključev poimenovali. Obnovili in 

nadgradili so tudi znanje o plimovanju morja, poimenovali so morje, v katerem so 

raziskovali in večje obmorske kraje. 

S svojimi čutili (z vonjem, tipom, okusom) so začutili rastline v botaničnem vrtu. Vrtnarka 

jim je na konkreten in enostaven način predstavila zdravilne rastline, dišavnice, zimzelene 



 

rastline, tropska drevesa, različne vrste grmov, … Po ogledu vrta so se urili v opisovanju 

rastlin, ki so si jih zapomnili. 

 

Učencem smo omogočili izlet z barko v Piran. Tam so si poleg že omenjenega akvarija 

ogledali Tartinijev trg, značilno beneško hišo, ozke ulice, dvojezične napise ulic. 

Postopoma in s sodelovanjem so odkrivali glavne značilnosti mesta in njegovo zgodovino.  

 

Vsi učenci so svojim domačim napisali razglednico. Pred tem so s pomočjo učnega lista v 

delovnem zvezku ponovili pravila pisanja omenjenega besedila.  

 

Učenci so morali v poletni šoli v naravi spoštovati hišni red, upoštevati učitelje, opravljati 

naloge dežurnih učencev, skrbeti za svoja oblačila in druge predmete, se prilagajati 

sošolcem, spoštovati drug drugega, reševati medsebojne konflikte, sodelovati v družabnih 

in socialnih igrah, skrbeti za osebno higieno, spoštovati pravila pri zajtrku, malici, kosilu in 

večerji, upoštevati pravila na bazenu. Posebnih zdravstvenih težav ni bilo. 

 

 

                                                                                                                          Anja Tekavčič,  

                                                                                                                             vodja PŠN 

 

 

  



 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI  KRANJSKA GORA  2016-2017 

 

V šolskem letu 2016-2017 smo organizirali zimsko šolo v naravi. V mesecu decembru smo 

organizirali roditeljski sestanek za starše otrok šestih razredov. Udeležila se je večina 

staršev. Na sestanku smo podali veliko informacij, ki so bile pomembne tako za starše kot 

za otroke. Na koncu smo jim razdelili zgibanke, na katerih so bile vse pomembne 

informacije tudi zapisane. Pri pouku športa sva se z učiteljem Andrejem Škantljem veliko 

pogovarjala z otroki in ogledali smo si fotografije in dvd iz prejšnjih let, ter jih na ta način 

motivirali za zimsko šolo v naravi. Do odhoda smo starše obveščali preko obvestil, ki smo 

jih posredovali preko otrok oz. preko internetne strani šole, tako, da so bili starši in otroci 

popolnoma seznanjeni z vsemi zadevami.  

 

Nastanjeni smo bili v Youth hostlu Nika. Udeležili so se učenci 6. razreda iz matične šole 

na Vidmu in podružnične šole v Strugah. Prijavljenih je bilo 37 učencev, 30 iz matične šole 

in 7 učencev iz podružnične  šole Struge.  

 

V zimski šoli v naravi so bili  naslednji učitelji: 

Učitelji smučanja:  Alenka Leskovar 

   Andrej Škantelj 

   Andrej Antolič 

   Anja Bajželj 

   Lorna Pevec 

    

 

 

Program, ki sem ga zastavila, je bil izpeljan v celoti.  Imeli smo se zelo lepo, otroci so 

odnesli veliko znanja, ki ga bodo lahko uporabili na različnih področjih. Teden je  minil 

hitro in se končal na najlepši možni način. 

 

Najboljši smučarji: 

DEKLETA 
1. Katarina Grm 
2. Gaja Svetec 
3. Živa Lenarčič 

 

FANTJE 
1. Peter Sadar 
2. Erik Fink 
3. Gal Adamič 

 

Zahvaljujem se vsem učiteljem in vodstvu šole, ki so bili izredno delavni in požrtvovalni 

pri svojem delu, saj brez njih zimska šola v naravi ne bi uspela v takšnem obsegu. 

 

 

 

Vodja šole v naravi: 

Alenka Leskovar, prof. 



 

 

 

EKO DEJAVNOSTI 

 
a) EKOKVIZ  

OŠ Dobrepolje je v šolskem letu 2016/17 šestič sodelovala na šolskem tekmovanju v 

Ekokvizu, ki poteka v partnerstvu med programom Ekošola in Telekomom Slovenije. 

Je ekipno tekmovanje v ekoznanju za šeste, sedme in osme razrede osnovnih šol, ki že 

nekaj let v celoti poteka preko spleta. Letos so učenci v tekmovanju ekoznanja 

spoznavali tri vsebine: odgovorno s hrano, znanstveniki zgodovine in krožno 

gospodarstvo. 

Pri prvi izvedbi Ekokviza, 19. 1. 2017, je pri več kot 10 % ekip prišlo do tehničnih 

težav. Zato se je strokovna komisija v skladu s pravilnikom odločila, da smo kviz 

ponovili z vsemi ekipami. V četrtek, 26. 1. 2017, je potekalo ponovljeno šolsko 

tekmovanje v Ekoznanju. Na njem je v Sloveniji sodelovalo 1030 ekip.  

Na naši šoli je sodelovalo 6 ekip, ki so jih sestavljali po 3 učenci 6., 7. in 8. 

razredov, skupaj 18 učencev. Na tekmovanju je bila iz naše šole najbolj uspešna ekipa 

ekozelenci, sestavljena iz treh učencev 6. razreda (Jaka Grandovec, Gaja Svetec in 

Mija Hočevar). Ekipa je v Osrednjeslovenski regiji dosegla 11. mesto in 31. mesto v 

državi. 

 

EKIPA MESTO V 

REGIJI 

MESTO V 

DRŽAVI 

ŠTEVILO 

TOČK 

ČAS 

virgo 1 (OŠ Dravlje) 2 28 09:32 

     

ekozelenci3 11 (16) 31 24 10:49 

ekozelenci6 48 (64) 129 21 14:08 

ekozelenci5 102 (202) 331 19 10:53 

ekozelenci1 136 (153) 427 18 18:01 

ekozelenci2 164 (185) 514 17 17:09 

ekozelenci4 263 (264) 909 12 13:37 

 

 

Na naši šoli so se za najboljše ekoface izkazali Jaka Grandovec, Gaja Svetec in Mija 

Hočevar. 
 

 

Polona Omejc Tolar, mentorica Ekokviza 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

b) POROČILO SEJMA ALTERMED – ODGOVORNO S HRANO:  

SLADICA NEKOČ 

V soboto, 11. 3. 2017, smo se udeležili sejma Altermed v Celju, kjer so naši učenci 

predstavili jabolčni kruh oz. jabolčno potico, ki je nekoč veljala za pravo sladico. 

V okviru teme Odgovorno s hrano smo želeli predstaviti jed pri kateri se lahko uporabijo 

zdrava domača jabolka, ki so lahko na prvi pogled videti neuporabna in bi jih marsikdo 

sicer zavrgel. 

Na sejmu so se pri naši stojnici ustavili številni obiskovalci, komisija in predsednik vlade 

Republike Slovenije g. Miro Cerar. Obiskovalcem, vključno s predsednikom vlade, so 

učenci s svojim nastopom v folklornih oblačilih predstavili našo sladico in dolino, kjer 

živimo. Obiskovalci so lahko poizkusili sladico, ki sta jo spekle gospa Nada Lunder in 

gospa Ivanka Zrnec.  

Sodelujoči učenci: 7. razred: Maja Marolt, Ajda Erčulj, Urška Novak, Eva Starič; 9. razred: 

Sara Blatnik, Ožbej Rebolj. 

Sodelujoči učitelji: Ema Zajc, Dragica Volek, g. ravnatelj Ivan Grandovec (prevoz). 

Na sejmu sta nas poleg ostalih obiskala učiteljica Dušica Hočevar in knjižničar Matej 

Kalan. 

Videm, 13. 3. 2017 

 

 

Na sejmu Altermed je naša stojnica prejela zlato priznanje. 

   Ema Zajc in Dragica Volek 

  



 

OSTALE DEJAVNOSTI 

 
a) 26. september ―EVROPSKI DAN JEZIKOV     

Na OŠ Dobrepolje smo v ponedeljek,  26. 9. pri urah angleščine opozorili na raznoliko 

jezikovno in kulturno pestrost Evrope.  

 

Učenci 9. razreda so pri uri likovne umetnosti  z učiteljico Svetlano Jakimovski Rodić 

pripravili zastave evropskih držav in poiskali pozdrav 'dober dan' v jezikih posamezne 

države  in ga napisali pod vsako zastavo. Učenci 7. a razreda pa so narejene zastave s 

pozdravi nalepili na vrata naših učilnic. Učenci 8. b razreda so pri uri angleščine iskali 

prevod besedne zveze 'dober tek'  v  nekaterih evropskih jezikih, učenci 7. b razreda pa so 

na računalniku poiskali tipično hrano posamezne države ter izdelali namizne podloge. 

Vsaka namizna podloga je vsebovala besedno zvezo 'dober tek' v posameznem evropskem 

jeziku in tipično hrano za tisto državo. Podloge smo razstavili na oglasni deski pred 

učilnicami. Z jezikovno raznolikostjo pa so se srečali tudi učenci 3. a razreda pri krožku 

angleščine, saj so spoznali števila do 12 v angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in 

madžarskem jeziku.  

 

Tudi pri glasbeni umetnosti  je učiteljica Valentina Ugovšek pouk glasbe v 5. razredu  

delno izvajala v angleščini, pevske vaje MPZ pa so bile mednarodno obarvane, saj so peli 

korejsko, afriško, angleško in slovensko pesmi.  

 

Slovensko društvo učiteljev IATEFL vsako leto ob tej priliki organizira natečaj. Letošnja 

rdeča nit je bila 'zgodbe iz šestih besed'. Na naši šoli sta sodelovali učenki 7. a razreda, Eva 

Starič, in učenka 9. b razreda, Sara Blatnik.  

 

Mentorica,  Helena Erčulj 

 

b) Obisk Kenijke Treze Akinyi Okoth na OŠ Dobrepolje 

 
V sredo, 24. 9. 2016,  je našo šolo obiskala Treza Akinyi Okoth iz Kenije. Treza je na 

obisku v Sloveniji in spoznava našo kulturo in način življenja.  

 

Treza je obiskala 8. a in 8. b razred pri pouku angleščine in učencem povedala veliko 

zanimivih stvari o Keniji, njeni družini in načinu življenja v Keniji. V Keniji je angleščina 

uradni jezik -- tako so imeli učenci možnost poslušati naravnega govorca angleščine. Treza 

je učencem pokazala veliko slik naravnega rezervata afriških živali, kot so sloni, levi, 

gepardi, nilski konji, žirafe, zebre itd., kar je učence seveda navdušilo. Učenci so se naučili 

nekaj o državi Keniji (zemljepisne značilnosti, bližina ekvatorja, temperature, najvišja gora 

Afrike Kilimanjaro, jezero Viktorija), kenijski hrani, različnih jezikih in prebivalcih ter 

njihovih navadah.  

 

Treza je učencem povedala, da ji je v Sloveniji zelo všeč, ker je majhna in mirna država, 

naučila pa se je tudi kar nekaj slovenskih besed.  

Učenci so bili po predstavitvi zelo navdušeni in nekateri so si s Trezo Akinyi izmenjali tudi 

elektronske naslove ter si obljubili, da ostanejo v stiku.  

 



 

Helena Erčulj, mentorica  

 

 

 
c) Poročilo Simbioza giba 2016 – prva triada Videm 

 

V soboto, 22. 10. 2016, smo imeli učenci in učiteljice prve triade OŠ Dobrepolje športni 

dan, v okviru katerega izvedli smo pohod po dobrepoljski dolini. Pohod je bil organiziran v 

okviru vseslovenskega tedna Simbioza giba, zato smo na pohod povabili tudi babice in 

dedke naših učencev. Pohoda se je udeležilo približno 70 % babic in dedkov učencev prve 

triade. 

 

Pot smo začeli ob pol deveti uri zjutraj pred osnovno šolo na Vidmu. Najprej smo šli skozi 

Videm do Podpeči. Tam smo imeli prvi krajši postanek, nato pa smo pot nadaljevali do 

Bruhanje vasi. Pri igrišču  smo imeli malico, ki smo jo dobili v šoli in dobrote, ki smo jih 

prinesli v nahrbtniku od doma. Pot smo nadaljevali proti Zagorici, kjer smo imeli na igrišču 

znova krajši postanek. Na koncu nas je čakala še pot nazaj proti šoli na Vidmu, kjer so nas 

pričakale kuharice s toplim čajem, ki se nam je še posebej prilegel, saj je pohod potekal v 

mrzlem in oblačnem vremenu. 

 

Kljub temu da pot ni bila ravno kratka, smo bili vsi ponosni, da nam je uspelo, najbolj 

veseli pa so bili učenci, da so lahko eno šolsko dopoldne preživeli skupaj s svojimi dedki in 

babicami. Vsi skupaj smo ugotovili, da so taka druženja prijetna in koristna, zato bomo tudi 

v prihodnje z veseljem pristopili k organizaciji medgeneracijskih srečanj in izvedbi skupnih 

akcij.  Zahvaljujemo se vsem dedkom in babicam, ki ste se odzvali povabilu svojih vnukinj 

in vnučkov ter prišli na pohod iz domačih krajev, nekateri pa še posebej ob tej priložnosti 

tudi od drugod.  

                                                                             

                                                             

                                                                                                    Učiteljice prve triade 

 

 

č) Tudi letošnja akcija zbiranja starega papirja uspešna 

 

Vodja akcije: Andrej Škantelj 

 

V petek, 30. 9. in soboto, 1. oktobra smo na šolah Videm, Kompolje in Struge organizirali 

zbiralno akcijo. Učenci in seveda tudi njihovi starši so se tudi letošnje leto potrudili. Tako 

smo zbrali preko 20 ton odpadnega papirja. Za kar so si učenci prislužili 2.300 €, kar jih 

bodo porabili za delno pokritje stroškov dnevov dejavnosti. Tudi letošnje leto smo papir 

prodali Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, s katerim že leta lepo sodelujemo. 

Stroške odvoza pa je plačala naša občina. Še posebej pa bi letos pohvalil učenca Nejca 

Blatnika iz Zdenske vasi, ki je »pripeljal« zelo veliko količino papirja. 

 

 

  



 

 

d) Tradicionalni slovenski zajtrk 2016 

 

V petek, 18. novembra 2016, smo v Sloveniji praznovali Dan slovenske hrane. S 

tem dogodkom smo želeli otroke opozoriti na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno 

hrano, pridelano v lokalnem okolju. 

Ena izmed pomembnih aktivnosti Dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni 

slovenski zajtrk, ki smo ga izvajali v vrtcih in osnovnih šolah. V okviru le-tega smo 

učence osveščali o pomenu zajtrka in zdrave prehrane. Učenci in otroci so zajtrkovali črn 

kruh, maslo, med, jabolko in mleko, vsa živila pa so bila slovenskega porekla. 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi v javnosti 

okrepili zavedanje o pomenu  pridelave in predelave sezonske, čimbolj sonaravno 

lokalno pridelane hrane . V okviru sistema javnega naročanja bi želeli spodbuditi razvoj 

slovenskega kmetijstva in čebelarstva, ki predstavlja osnovo oziroma temelj za 

zagotavljanje prehranske varnosti. Spodbuditi želimo k zdravemu načinu prehranjevanja, 

ozavestiti pomen živilsko-predelovalne industrije ter ozaveščati o pomenu gibanja in 

ohranjanja čistega okolja. 

V projekt so bili vključeni vsi učenci in zaposleni na OŠ Dobrepolje, PŠ Kompolje 

in PŠ Struge ter vrtec. Učenci sedmih in devetih razredov OŠ Dobrepolje in PŠ Struge so 

imeli polovični tehniški dan. Obiskal nas je predsednik čebelarskega društva Dobrepolje 

Robert Cimerman, ki je sedmemu razredu in vrtcu na Vidmu predstavil, kako poteka delo 

čebelarja in kako nastane med. Na podružnicah sta predstavila čebelarski poklic Jože Peček 

in soimenjak gospod Pugelj. Deveti razred pa je bil deležen prijetnega predavanja Jana 

Bizjaka, doktorja agronomije, ki nam je predstavil različne sorte jabolk in izdelke iz njih. 

Na koncu pa smo se lahko pogostili tudi z zelo okusnim jabolčnim štrudlom, narejenim iz 

starih sort boskopskega kosmača, carjeviča in jonatana. Ni manjkalo niti harmonike in 

naših odličnih harmonikarjev - Žiga Kastelica, Marka Krašne in Nejca Blatnika. Lep vokal 

pa nam je podaril Peter Sadar. Obiskala nas je čebelica Tina in z brenčanjem po šoli v čisto 

vsak razred prinesla veselje in presenečenje – harmonikarja s Slakovo čudovito pesmijo 

»Čebelar«. Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk pa nam je dodatno polepšal tudi obisk 

župana Janeza Pavlina. 

 

Vodja: Tina Kurent 

 

 

  



 

 

 

e) Hiška eksperimentov obiskala OŠ Dobrepolje 
 

 

V sredo, 15. 2. 2017 je pouk na naši šoli potekal drugače kot običajno, saj je našo šolo 

obiskala Hiška eksperimentov. Hiška eksperimentov je majhna Hiša eksperimentov, po 

duši popotnik, ki potuje po celi Sloveniji in za en dan eno izmed slovenskih osnovnih šol 

spremeni v center znanosti, ki skuša svoje obiskovalce navdušiti za učenje, raziskovanje, 

radovednost, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov. 

In tokrat je obiskala naša šolo. Ob 8.00 uri se je vse skupaj začelo z slavnostnim odprtjem, 

ki so mu prisostvovali ravnatelj šole, gospod Ivan Grandovec, pomočnica ravnatelja gospa 

Sonja Lenarčič, vodja projekta, gospa Barbara Blatnik, predstavniki Hiše eksperimentov ter 

vsi učenci naše šole. Šolski zbor pod vodstvom profesorice Valentine Ugovšek je najprej 

zapel slovensko himno, nato pa še himno Hiše eksperimentov. 

Sledili so eksperimenti v razredih, nato pa so se učenci od 1. do 9. razreda v skupinah 

podali v dve učilnici, v katerih so bili postavljeni majhni eksperimenti, kjer so učenci ob 

pomoči mentorjev in učiteljev znanost spoznavali na lastnih izkušnjah. Postali so mali 

znanstveniki in praktično spoznavali fizikalne zakonitosti narave. Tu so preverjali znanje 

naravoslovja, fizike, kemije, matematike …na kar več kot petdesetih različnih enostavnih, 

pa tudi zelo zapletenih pripomočkih. Poleg tega pa sta se v telovadnici izvedli tudi dve 

znanstveni dogodivščini, mehurčkologija in plinologija. 

Dopoldne so se v Hiški mudili učenci naše šole, popoldne od 15.00 ure do 16.00 ure pa je 

bila Hiška odprta še za vse ostale vedoželjne, radovedne in raziskovalne občane. 

Da smo lahko preživeli tako zanimiv in poučen dan, se zahvaljujemo generalnima 

pokroviteljema, Leku d.d., članu skupine Sandoz in Telekomu Slovenije d.d. ter seveda 

vsem lokalnim sponzorjem; Šolski sklad, Lohkar Janez s.p., Veterinarska ambulanta – Pelc 

Rok, Priba okna d.o.o., Frizerski salon Štefani s.p., Klima Blatnik, Žaga Pogorelc, Mas – 

Pugelj, David Jakopič s.p., Marjan Strnad s.p., Meglen Anton, Brezovar Beti s.p., Vincencij 

Erčulj s.p., Gozdarstvo Blatnik, Prepovedan sad d.o.o., MIX in Muc TRADE d.o.o. 

Namen Hiške ni le šolsko učenje, temveč da se pri ogledu in izvajanju eksperimentov 

zabavamo. Če se pa ob tem še kaj naučimo, pa toliko bolje. Učenci so bili nad eksperimenti 

navdušeni in si tak način učenja želijo še kdaj ponoviti. 

 

       Marija Hočevar 

 

 

 

 

http://www.sezana.net/cms/index2.php?option=com_content&task=view&id=1685&pop=1&page=0


 

 
f) 7. februar – DAN VARNE RABE INTERNETA 

 

Tudi naša šola se je v februarju 2017 v točki osveščanja o varni rabi interneta 

pridružila dnevu varne rabe interneta.  

Slogan letošnjega dneva na mednarodni ravni je Skupaj spremenimo 

internet na bolje. Tudi na naši šoli smo v okviru razrednih ur namenili 

pozornost predvsem vprašanju kulturnega vedenja v komunikacijah prek 

spleta, spletni etiki in prijaznosti do drugih uporabnikov interneta. Prepričani 

smo, da vsak posameznik lahko s kulturnim in etičnim vedenjem naredi 

ogromen korak k spreminjanju interneta na bolje. 

Sonja Lenarčič 

      
g) MEDNARODNI PRIZNANJE 

 
 Učenka Sara Blatnik je zmagala na Mednarodni kiparski koloniji mladih v Črnomlju. 

 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Osnovna šola Loka Črnomelj  

sta organizirala že 10. Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj. 

Kolonija je potekala od četrtka, 16. 2. 2017, do petka, 17. februarja 2017, na Osnovni 

šoli Loka Črnomelj. 

Na njej je sodelovalo 41 mladih kiparjev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter 

Srbije. Mladi so ustvarjali na temo "ELEGANCA" v delavnicah Instalacija, Siporeks, 

Montažna plastika, Keramika in Les. 

Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj spodbuja ustvarjalnost mladih na 

kiparskem področju. Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druženje in spoznavanje 

nadarjenih mladih likovnikov širšega geografskega področja z namenom pridobivanja 

kakovostnih kiparskih izkušenj. 

 

 

Naša Sara je bila najboljša v delavnici KERAMIKA in SKUPNA ZMAGOVALKA  

10. Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj. 

 

 

 http://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/mednarodna-kiparska-kolonija-

mladih/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih-2017/nagrajenci/ 

 
Svetlana Jakimovska Rodić 

 

http://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih-2017/nagrajenci/
http://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih-2017/nagrajenci/


 

 
 

h) POROČILO O OBISKOVANJU STANOVALCEV ZAVODA SVETE TEREZIJE 

V OKVIRU KROŽKA RDEČEGA KRIŽA 

 

V okviru krožka Rdečega Križa z učenci kot prostovoljci obiskujemo stanovalce 

Zavoda svete Terezije. Učenci imajo izbrane stanovalce, ki jih občasno obiskujejo, se z 

njimi pogovarjajo, v skupnem prostoru pa se včasih kartamo, spet drugič skupaj z njimi 

opravljamo razna dela – lupljenje čebule, oblikovanje osnov za venčke, imeli smo 

skupno delavnico izdelovanja prazničnih voščilnic, skupaj s pevci pod vodstvom 

Valentine Ugovšek pa smo jih obiskali tudi za Miklavža in jih obdarili z domačim 

pecivom.  

 

Ob lepem vremenu smo nekaj stanovalcev, ki so na invalidskih vozičkih peljali na svež 

zrak.  

Učenci ob vseh teh dejavnostih in druženju krepijo čut za pomoč starejšim, medsebojne 

odnose, iz pogovora s stanovalci pa zagotovo veliko izvedo tudi o tem, kako je bilo 

nekoč. Poleg vsega omenjenega naj poudarim, da sem na učence, ki z dobro voljo 

opravljajo prostovoljstvo zelo ponosna.  

H krožku je trenutno vpisanih 7 učencev, interes je bil sicer večji, vendar imajo učenci 

ob četrtkih 7. šolsko uro, ko poteka krožek tudi folkloro in dopolnilni pouk iz kemije 

(na 14 dni).  

Pri krožku poleg obiskovanja stanovalcev Zavoda svete Terezije učenci pridobivajo 

tudi znanja iz prve pomoči. 

Mentorica krožka: Ema Zajc 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

i) Rastem s knjigo 

Ob 21. marcu, svetovnem dnevu Downovega sindroma 

Povsem naključno prirojeno stanje lahko, ne glede na spol, doleti kogar koli.  Približno 

enega od 800 novorojenčkov v vseh državah sveta, med vsemi rasami, med vsemi 

socialnimi sloji.  

Staršem se ob zdravnikovih besedah: »Vaš otrok ima Downov sindrom,« življenje 

nenadoma spremeni. A mnogi izmed njih pravijo, da tako, da vsi cenijo in spoštujejo dobre 

medsebojne odnose, čustva in občutke veliko bolj, kot bi jih lahko spoznali v kateri koli 

knjigi ali filmu.  

V tem šolskem letu so vsi sedmošolci v Sloveniji prejeli knjižno darilo projekta Rastem s 

knjigo, z zlato hruško nagrajen mladinski roman Kit na plaži, avtorja Vinka 

Moderndorferja, o vrstniku z Downovim sindromom, o njegovi družini.  

Učenci 7. b razreda je niso odložili na domačo knjižno polico, ampak so jo na mah prebrali 

in se želeli o prebrani knjigi tudi pogovoriti.  

Ta želja se jim je uresničila v torek, 14. 3. 2017, v krajevni knjižnici Dobrepolje. Takoj ko 

je Jasmina Mersel Šušteršič, knjižničarka z neprecenljivimi izkušnjami vodenja pogovorov 

o prebranih knjigah, najraje takih, iz katerih vsebin osebnostno rastemo in se kalimo, zlata 



 

oseba z zlatim srcem, kakor knjižničarkam pravi Ivan Sivec, zaslišala mladostni vrvež, nas 

je navdušeno in gostoljubno posedla za okroglo mizo, »saj se zaveda iz dna srca, da je 

dober bralec kralj sveta.« (Ivan Sivec) 

In učenci 7. b razreda so tudi v tem več kot eno uro trajajočem strokovno kakovostno 

vodenem pogovoru dokazali, da so dobri bralci. Iz knjige so čuteče brali odlomke z 

močnimi sporočili, izrazili so svoja občutja o perečih življenjskih vsebinah, poudarili so, 

kako pomembno se je o njih pogovarjati doma, v šoli, ob takih srečanjih, se pogovarjati in 

iskati možnosti kakovostnega sobivanja s soljudmi, ki niso drugačni, ampak edinstveni, 

kakor je zapisal Tone Pavček: »Vsak človek je svet zase, čuden, svetal in lep. Kot zvezda 

na nebu.« 

Bralec ima prav tudi takrat, ko o knjigi razmišlja narobe, pravijo. A prav nihče od učencev 

ni razmišljal tako. Prav vsi so menili, da je to zares dobro branje, branje za življenje, branje 

s trajnimi človeškimi vrednotami.  

 

Ema Sevšek 

 

j) POROČILO DELAVNICE NA TEMO MIKROSKOPIRANJE 

V torek, 7. 3. 2017, sem v 9. razredih na Vidmu izvedla v okviru pouka delavnici 

mikroskopiranja za učence 4. razreda.  

Delavnica je potekala tako, da so bili učenci 9. razredov pod mojim vodstvom mentorji 

mlajšim učencem. Pred začetkom delavnice so starejši učenci pripravili mikroskope in vse 

potrebno. Po prihodu učencev 4. razreda, sem jih nagovorila, nato pa so starejši učenci 

prevzeli mlajše, jim predstavili mikroskop, jim predstavili za kaj in kako ga uporabljam, 

nato so skupaj z njimi mikroskopirali. Tekom ure so mlajši učenci na učni list dopolnili 

imena sestavnih delov mikroskopa, si pod mikroskopom ogledali las, črke in izbrane trajne 

preparate (krvne celice ipd.). 

Menim, da je tovrsten način dela smiselno dopolnilo rednega pouka, da krepi 

medgeneracijske odnose, da možnost učno šibkejšim, a tehnično spretnim učencem, da se 

dokažejo, izboljšajo samopodobo, se učijo dela z mlajšimi, ponovijo in nadgradijo znanje 

pridobljeno pri pouku in še bi lahko naštevala. Mlajši spoznajo enega izmed načinov 

raziskovanja (mikroskopiranje), spodbudi jih k razmišljanju, vedoželjnosti, v starejših 

vidijo pozitiven vzor. 

Učiteljica Ema Zajc 

 

  



 

 

k) POROČILO S ŠOLSKEGA PARLAMENTA na temo 

OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI 

 

Poročilo in sklepi občinskega/šolskega otroškega parlamenta: 

 

Učenci so se najprej o izbrani temi pogovarjali v razrednih skupnostih. Na šolskem 

parlamentu so predstavniki razredov predstavili razmišljanja svojih sošolcev, potem so se v 

skupinah pogovarjali o letošnji temi in zapisali svoje ugotovitve, ki so jih nato predstavili 

vsem delegatom. 

 

Učenci si zase v prihodnosti želijo, da bi imeli družino, dobro službo, poklic, ki bi ga z 

veseljem opravljali in bi pomagali drugim ljudem. Želijo si predvsem zdravje, da bodo 

prijazni, strpni. Pri tem menijo, da je pomembna dobra izobrazba. Želijo si tudi, da bi bili 

športniki. 

 

Glede prihodnosti povejo, da si želijo živeti v svetu brez vojn, terorizma, v prijaznem, 

varnem, čistem svetu, kjer bi bilo manj bolezni in lakote. Izpostavili so tudi pomen 

dobrodelnosti.  

Menijo, da lahko sami ustvarjajo svojo prihodnost in sicer se jim zdi pomembno: 

 trud pri učenju, delavnost, vztrajnost, izbira srednje šole, delovne navade, 

 široki interesi, pomoč drugim, skrb za okolje. 

Prostovoljstvo kot pomoč drugim in pridobivanje izkušenj se jim zdi zelo pomembno. 

Prihodnost je po njihovem odvisna tudi od družine (pomoč staršev, podpora, varnost), 

okolja in finančnih razmer. 

Cilje, ki si jih zastavljajo, bodo lahko dosegli s trudom in vztrajnostjo. 

 

Najpomembnejše  vrednote po njihovem mnenju so:  

družina, zdravje, znanje, poštenost, poleg teh pa še prijateljstvo, delavnost, kultura, 

sodelovanje, zaupanje, strpnost.  

Pomembno je tudi  medgeneracijsko sodelovanje, ko starejši prenašajo znanje in izkušnje 

na mlajše, so vzorniki mladim, jih naučijo, kako prenašati poraze. 

 

Glede prihodnosti se jim zdi zelo pomembna skrb za čisto okolje, preskrba s čisto vodo, 

uporaba naravnih, razgradljivih materialov in obnovljivih virov energije. 

 

Svet v prihodnosti si predstavljajo takole: 

 v šolah ne bo več zvezkov, samo računalniki, 

 prevozna sredstva na elektriko, 

 gradnja mest pod vodo, 

 roboti kot pomočniki (npr. za oskrbo ostarelih), 

 življenjska doba se bo zelo podaljšala, 

 podnebne spremembe (topleje bo). 

 

 

 

Zapisala: Darja Macuh Miščič 

 



 

 
MENTORSTVO ŠTUDENTOM 

 

- študentka angleščine FF Urša Oblak 

- študent PeF Rok Ahačevčič 

 

 

 

Gradivo za poročilo zbrala in uredila pomočnica ravnatelja Sonja Lenarčič. 

 

 

 

 

MATERIALNI POGOJI 

 
V pomladnih mesecih smo v skladu z načrtom investicij za leto 2017 zamenjali elektro- 

instalacijo in svetila na predmetni stopnji v devetih prostorih.  

Prav tako smo uspešno izvedli naročilo za zamenjavo dotrajane peči za glino. Pripravili 

smo ustrezno inštalacijo za priključitev le-te v kotlovnici. Prav tako smo naročili novo 

omaro s prezračevanjem za kemikalije, ki se uporabljajo pri pouku. V skladu z zahtevami 

zdravstvene inšpekcije smo v času prvomajskih počitnic zamenjali stopniščno ograjo v 

jedilnici. V vrtcu smo v marcu izvedli vzdrževanje igral, za katera smo pridobili tudi 

ustrezen certifikat o letnem pregledu. Prvoaprilsko deževje je pokazalo posledice zmrzali in 

nabiranja ledu na strehi, ki povezuje jedilnico in razredno stopnjo. Pridobili smo ustrezne 

ponudbe za izvedbo popravila strehe ter zaprosili občino za potrebna sredstva, ki naj bi jih 

namenila po sprejetem rebalansu. V tem času pridobivamo ponudbe za poletna dela, ki naj 

bi potekala v mesecu juliju: zunanja razsvetljava (zamenjava luči zaradi svetlobnega 

onesnaženja, beljenje učilnic in stopnišča razredne stopnje, preureditev učilnice in 

delavnice za pouk TIT, nakup stolov za učilnico v TIT in učilnico kemije). Izbranega 

imamo izvajalca za zamenjavo oken v učilnici slovenščine in učilnici gospodinjstva na PŠ 

Struge ter za nakup in montažo zunanjih senčil v računalniški učilnici na Vidmu.  Z 

izvajalci iščemo najustreznejše rešitve za sanacijo vodovodnega omrežja na PŠ Struge. V 

tem času smo kupili nekaj didaktične opreme, še več pa jo bomo v času poletnih počitnic. 

V zadnjem mesecu smo imeli dve resni okvari na pomivalnem stroju v centralni kuhinji. Po 

navodilih serviserjev bo potrebno stroj v roku enega leta zamenjati, ker bodo nastali 

previsoki stroški vzdrževanja. Na šolskem kombiju, ki je star 8 let, je ob blatnikih začel 

odpadati lak,  zato zbiramo ponudbe za barvanje, ki se bo izvedlo v času počitnic. Kombi 

bo lahko služil prevozu otrok še 4 leta. MIZŠ nas je povabilo na informativni sestanek, kjer 

so nam predstavili  možnost sofinanciranja iz evropskih sredstev v naslednjih treh letih za 

posodobitev in razširitev optične povezave na videmski šoli in na obeh podružnicah. V 

primeru, da bomo na tem razpisu uspešni, bo morala občina zagotoviti del lastnih sredstev.   

 

ORGANIZACIJA POUKA V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

Po končanih vpisih v 1. razred bosta na Vidmu 2 oddelka, na PŠ Kompolje bo 1. razred 

kombiniran z 2. razredom, na PŠ Struge pa bomo imeli trojno kombinacijo v prvi triadi.  



 

Z občino imamo pogovore o financiranju 22 samostojnih ur pouka na PŠ Struge, dveh 

samostojnih ur angleščine na PŠ Kompolje ter o varstvu vozačev na videmski šoli.  

NIP angleščina bo v 1. razredu na Vidmu in na PŠ Kompolje financirala država, na PŠ 

Struge pa je učencev premalo, zato se tu predmet naj ne bi izvajal. V tem trenutku potekajo 

pogovori z občino, da bi tudi tem učencem financirala kvaliteten pouk angleščine. Na 

videmski šoli bo v drugi triadi potekal NIP nemščina. Ker je premalo prijav za samostojne 

ure, bodo skupino sestavljali učenci 4., 5. in 6. razreda, zato bo izvajanje 7. šolsko uro. Na 

Vidmu bosta tudi dve skupini NIP šport v 4. in 5. razredu. Priključili se bodo tudi 

prijavljeni učenci iz PŠ Kompolje. Najhujši problemi bodo pri organizaciji PB. Do roka se 

je prijavilo 136 učencev, po roku še 6 učencev. Z MIZŠ so šole obvestili, da lahko 

računamo le na število ur, kot smo jih imeli v preteklem letu. Prijav je 28 več, zato bodo 

potrebni temeljiti pogovori na ministrstvu. V zadnjih dneh je v javni razpravi predlog 

Zakona o osnovni šoli, ki še bolj zaostruje pogoje organizacije PB. Po predlogu sprememb 

zakona naj bi bil drugi tuji jezik za vse učence 2. triade obvezen, zmanjšalo naj bi se število 

ur izbirnih predmetov, nacionalno preverjanje znanja pa naj bi bilo tudi v tretjem razredu. 

Prav tako bi bil otrok lahko le v dveh šolah v naravi preko CŠOD,  ostale šole v naravi pa 

bi bile le, če bi starši za to plačevali bistveno višje zneske. Glede na vpise v vrtcu bomo 

imeli verjetno enako število oddelkov kot v tem šolskem letu. Na občini opažajo, da je kar 

21 otrok vpisanih v zasebne vrtce. Verjetno bo občina tudi podala predlog, da bi bil vrtec 

odprt do 17.00, pod pogojem, da se ekonomska cena ne spremeni. Pristojne službe vidijo 

možnost, da je vrtec v tem primeru odprt od 6.00.  

 

Veliko zmede je v maju nastalo pri učnih gradivih in učbeniškem skladu za 1. razred. V šoli 

potekajo še zadnja ocenjevanja znanj ter aktivnosti pri športnih in ostalih dnevih dejavnosti. 

Kljub temu da nekaterim učencem motivacija za učenje močno pada, upamo, da bodo zbrali 

dovolj volje, da uspešno zaključijo šolsko leto.  

 

 

 

 

Ravnatelj: 

Ivan Grandovec  

 

 

 


