
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Učenec, starši, učitelji - 
tri oglišča enakostraničnega trikotnika: 
vsi trije enakopravni in enako pomembni. 
Ko med njimi vlada sozvočje, je človek srečen. 
Tri barve, vsaka s svojim pomenom: 
modra za modrost, razum in znanje, 
rumena za ustvarjalnost, veselje in radoživost, 
siva za mir, zbranost in urejenost. 
 
Vsak človek je odprt v prihodnost, zato je krožnica, ki povezuje vse tri 
trikotnike, odprta. 
 
To je sporočilo znaka naše šole. 

 
 
 
 
 
 
Vizija naše šole 
 
Vzgoja in izobraževanje srečnega in uspešnega učenca, ki se razvija ob spodbudi učitelja in podpori staršev. Naš moto: 
»Šola in starši skupaj v formiranju učenca, ki ni nujno, da je odličnjak, lahko pa postane odličen človek.« 
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KAJ KDO DELA 
 
Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole.  
 
V Svetu šole so predstavniki ustanovitelja, staršev in delavcev šole. 
Svet staršev je pomemben svetovalec ravnatelju, v njem so predstavniki staršev oddelčnih skupnosti.  
 
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Strokovni timi in komisije 
skrbijo za pravilno razreševanje predvsem učne problematike in za strokovnost. 
 
Otroški parlament sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti.   
 
 
KOLIKO NAS JE  
 

ŠOLA ODDELKI UČENCI 

MATIČNA ŠOLA 24 518 

POD. LOKAVEC 3 47 

PRILAGOJEN PROGRAM  2 9 

ODDELKI PB 10 247 

SKUPAJ 39 574 

VSEH DELAVCEV JE 80 

 
 
Začetek pouka na vseh šolah je ob 8.00. Pričakujemo, da so učenci v šoli ob 7.50. S skupinami učencev, ki bi morali začeti 
pouk ob 7.30, se bomo posebej pogovarjali. Tisti učenci 1. razreda, ki bodo prišli v šolo prej, z Vami, se bodo vključili v 
oddelke jutranjega varstva.  
 
Na matični šoli bosta 2 oddelka JV: 
1. od 6.00 do 8.00 
2. od 7.00 do 8.00 
 
Na podružnični šoli v Lokavcu bo 1 oddelek JV od 6.30 do 8.00. 
 
 
Učenci vozači 
Vsi avtobusi bodo pripeljali učence v šolo med 7.30 in 7.50.  
Odvozi v vse smeri za vse učence: ob 13.25. 
Drugi odvoz za učence, ki imajo pouk sedmo šolsko uro: ob 14.10. 
 
Učenci vozači, ki morajo čakati na odvoz, so vključeni v oddelke varstva vozačev, ki so ga po zakonu dolžni obiskovati. 
Varstvo učencev vozačev 1. in 2. razreda bo v stavbi 1, od 3. do 5. razreda v stavbi 2, na predmetni stopnji pa v stavbi 3.  
 
Tudi za učence, ki čakajo na sedmo šolsko uro, je organizirano varstvo čakajočih. 
 
 
KAJ VSE JE POUK? 
 
Pouk je: 

 pouk po predmetniku in po urniku, 

 dopolnilni pouk, ki ga priporočamo vsem učencem s težavami, 

 dodatni pouk za učence, ki hočejo in zmorejo več, 

 vsi športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi, ekskurzije, kulturne 

 prireditve, organizirane za otroke naše šole. 
 
Po lastni presoji, po nasvetu učiteljev in svetovalnih delavk ste se starši odločali, ali bo otrok obiskoval oddelek 
podaljšanega bivanja. Organizirani so za učence razredne stopnje, Enote s prilagojenim programom in za učence 
podružnice v Lokavcu. 



Delo v oddelkih PB se začne po končanem pouku in konča ob 15.30. Dežurna učiteljica ostaja do 16.15, v Lokavcu do 16.00. 
Delo v oddelkih PB ni samo varstvo ali samo pisanje domačih nalog, ampak poteka po ciljno načrtovanem programu, zato si 
učenci ne morejo poljubno izbirati, kaj bodo počeli. Vsakokrat, ko želite, da bi otrok odšel iz OPB prej domov, morate starši o 
tem pisno obvestiti učiteljico. 
 
 
TABORI 
 
Po konceptu devetletne šole lahko šola v okviru razširjenega programa ponudi učencem različne oblike šole v naravi oziroma 
taborov. V šolskem letu 2014/15 bomo organizirali naslednje tabore: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staršem, ki menite, da ne boste zmogli sami poravnati položnice za tabor ali šolo v naravi, bo pomagal Šolski sklad. 
V tem primeru morate obvezno oddati vlogo pomočnici ravnatelja Kristini Valič. Obrazec dobite pri njej ali na šolski 
spletni strani. 
 
 
UČBENIKI IN KNJIGE 
 
Vsi učenci si lahko izposodijo učbenike za posamezne predmete.  
Učenci bodo v šoli brezplačno uporabljali tudi atlase in druge priročnike, potrebne za delo v šoli.  
Prosimo, da se učbeniki iz učbeniškega sklada vrnejo najkasneje do zadnjega šolskega dne, za izgubljene in 
poškodovane pa je potrebno plačati odškodnino. 
 
Učenci radi berejo 
 
Knjižnica je v stavbi 2. Odprta je vsak dan od 7.00 do 14.30. Njeni člani so vsi učenci, ki obiskujejo našo šolo. Izposoja je 
brezplačna, izposojene knjige lahko obdržijo 14 dni, takrat pa jih je treba vrniti. 
 
Učenci naj se naučijo učiti sami. To lahko dosežejo tudi tako, da se naučijo uporabljati knjižnico. 
Za bralno značko najdejo v knjižnici stare, že preizkušene knjige za branje, in tudi vse, ki izhajajo na novo. 
V knjižnici imamo vse gradivo, primerno za vse starostne stopnje.  
Poskrbeli smo, da je v knjižnici dovolj knjig za domače branje, učenci imajo lahko knjigo izposojeno, dokler je ne preberejo 
oziroma obravnavajo. 
V šolski knjižnici dela knjižničarka Nataša Markič. O vseh problemih se lahko pogovorite z njo. 
Prosimo, da pridejo knjige nazaj cele, brez okenc, kjer so slike ali zanimivi opisi.  
Zamudnike opozarjamo in opominjamo: prvi opomin prebere razrednik, za njim pa še učiteljica slovenskega jezika. Drugi 
opomin pošljemo staršem. 
Izgubljeno in poškodovano knjigo je treba nadomestiti. 
 
Knjige za domače branje 
 
2. r 
Suhodolčan, P.: Peter Nos 
 
3. r 
Makarovič, S.: Veveriček posebne sorte 
Muck, D.: Anica in grozovitež in Anica in materinski dan 
Knjiga, ki je na seznamu za Cankarjevo tekmovanje 
 
4. r 
September/Oktober 
A. Rozman Roza in K. Kovič 

RAZRED KJE KDAJ VRSTA 

3. r , 4.-5. OPP Zambratija 16. - 19. 6. 2015 Naravoslovno - plavalna 

5. r Cerkno 25.1.  –  29.1.2015 Zimska 

8. r Kovk Maj 2015 Naravoslovno - športna 

9. r 
Krnsko 
pogorje 

September 2014 Družboslovno - športna 



November/December/Januar 
D. Zupan, A. Kermauner, Ch. Noestlinger 
Februar/marec 
J. Vandot in ljudske pravljice 
April/Maj 
P. Suhodolčan in S. Makarovič 
 
5. r 
Ajdovščina         
Bevk, F.: Pestrna        
Mate, M: Babica v supergah       
Lainšček F.: Mislice          
Suhodolčan, L. : Na večerji s krokodilom 
Lokavec 
Bevk, F.: Pestrna  
Mate, M: Babica v supergah 
Lainšček, F.: Mislice 
 
6.-9. r 
Domače branje v šolskem letu 2014/2015 bo potekalo po dogovoru z učiteljem. 
 
 
MALICE IN KOSILA 
 
Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti ter pozitivne 
samopodobe. Ker želimo, da se naši učenci dobro počutijo v šoli ter da so učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana 
uravnotežena in da se naučijo zdravih prehranjevalnih navad. Pri tem upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v 
vzgojno izobraževalnih ustanovah. 
 
Za učence pripravljamo malico v naši kuhinji, kosilo pa za nas pripravljajo na Srednji šoli Veno Pilon, kjer kosijo učenci od 6. 
do 9. razreda, za učence od 1. do 5. razreda  in Enoto s prilagojenim programom pa kosilo pripeljemo na matično šolo in 
podružnično šolo Lokavec. 
 
Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo. Kosilo je organizirano samopostrežno. Pri 
kosilu so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri 
mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje). 
Učitelj ima pravico odstraniti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu s pravili o kulturnem 
prehranjevanju. 

 
S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov 
način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 
2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni 
zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, 
ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.  
 
Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v 
primeru, če družina učenca na dan 1. 9. 2014 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku 
 
Subvencija malice: 
 
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne 
plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.  
 
Subvencija kosila: 
 
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem 



pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni 
tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino. 
 
Cena malice in višina subvencije v šolskem letu 2014/15   
 cena malice znaša 0,80 EUR,   

 za prejemnika subvencije je malica brezplačna. 
 
Odjava prehrane za določen čas 
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo malico za  določen čas oz. čas odsotnosti učenca v 
tajništvu šole, na telefon 05/ 3671104 ali na elektronski naslov: odjava.malic@gmail.com, do 8:00 ure, isti dan. 
 
Starši kosila odjavite Srednji šoli Veno Pilon, na telefon 05/3664127 ali na elektronski naslov vp.odjava@gmail.com,  do 8:00 
ure, isti dan. Ne odjavljene ali prepozno odjavljene obroke so starši dolžni v celoti plačati. 
 
 
ŠOLSKI ZVONEC 
 

1. do 5. razred, OPP, podružnica Lokavec  6. do 9. razred   

DOPOLDNE OPB  1. ura 8.00 – 8.45 

1. ura 8.00 – 8.45 1. ura 11.40 – 12.25  2. ura 8.50 – 9.35 

2. ura 8.50 – 9.35 2. ura 12.25 – 13.10  3. ura 9.40 – 10.25 

3. ura 10.00 – 10.45 3. ura 13.10 – 14.00  4. ura 10.55 – 11.35 

4. ura 10.55 – 11.35 4. ura 14.00 – 14.50  5. ura 11.40 – 12.25 

5. ura 11.40 – 12.25 5. ura 14.50 – 15.30  6. ura 12.30 – 13.15 

6. ura 12.30 – 13.15 6. ura 15.30 – 16.00  7. ura 13.20 – 14.05 

 
 
ŠOLSKI KOLEDAR 
 
Novo šolsko leto bomo začeli 1. septembra, devetošolci bodo končali 15. junija, vsi drugi pa 24. junija. Šolsko leto je 
razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji. 
 

DAN DATUM   

ponedeljek 1. september  začetek pouka  

ponedeljek - četrtek 27. - 30. oktober  jesenske počitnice 

petek 31. oktober praznik dan reformacije 

sobota 1. november praznik dan spomina na mrtve 

sreda 24. december  proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti  

četrtek 25. december  praznik božič 

petek 26. december praznik dan samostojnosti in enotnosti 

ponedeljek - sreda 29. - 31. december   novoletne počitnice 

četrtek 1. januar praznik novo leto 

petek 2. januar  pouka prost dan, nadomeščanje 11. 4. 2015 

petek 30. januar  zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

petek 6. februar  proslava pred slovenskim kulturnim praznikom  

nedelja 8. februar praznik Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek in sobota 13. in 14. februar  informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek - petek 23. - 27. februar  zimske počitnice 

ponedeljek 6. april praznik velikonočni  ponedeljek 

sobota 11. april pouk nadomeščanje prostega dne, 2. 1. 2015 

ponedeljek 27. april praznik dan upora proti okupatorju 

torek - četrtek 28. - 30. april  prvomajske počitnice  

petek in sobota 1. in 2. maj praznik praznik dela 

ponedeljek 15. junij  zaključek pouka 9. razred, spričevala 

sreda 24. junij  zaključek pouka 1.- 8. razred, pouk in proslava pred dnevom 
državnosti, spričevala 

četrtek 25. junij praznik dan državnosti 
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IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

16. junij - 30. junij 2015 1. rok učenci 9. razreda 

26. junij - 9. julij 2015 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. avgust -  31. avgust 2015 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

ROKI ZA OCENJE.  ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

4. maj - 13. junij 2015 1. rok učenci 9. razreda 

4. maj - 24. junij 2015 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. avgust - 31. avgust 2015 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

1. 9. 2014 
 

Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se 
bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. 

28. 11. 2014  
 

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.  

5. 5. 2015 NPZ iz matematike za 6. in 9. r - redni rok. 

7. 5. 2015 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r - redni rok. 

11. 5. 2015 
 

NPZ iz tretjega predmeta za 9. r - redni rok, NPZ iz tujega jezika za 6. razred. 

2. 6. 2015 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. 

Od 2. do 4. 6. 2015 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. 

9. 6. 2015 Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ.  

Od 9. do 11. 6. 2015 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. 

10. 6. 2015 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu. 

15. 6. 2015 Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda. 

17. 6. 2015 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu. 

24. 6. 2015 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda. 

 
 
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 
 
Predvideni oddelčni roditeljski sestanki: september - oktober, december - januar, marec - april. 
 

Pogovorne ure: razredniki in ne razredniki  vsak teden po razporedu.  
O morebitnih spremembah bodo razredniki sproti obveščali učence. 
Pogovorne ure so tudi vsak 1. delovni četrtek v mesecu od 17.00 do 18.00. Priporočamo, da se predhodno najavite po 
telefonu pomočniku ravnatelja, ki bo obvestil učitelja, saj bi se tako bolj kvalitetno pripravil na razgovor. Po potrebi bi tudi 
omejil število staršev na učitelja zaradi predolgih čakalnih vrst. Učiteljice od 1. do 5. razreda se s starši dogovorijo o 
zgodnejši ali kasnejši uri. Tako boste imeli vsi starši možnost priti na pogovorne ure vsaj enkrat v ocenjevalnem obdobju k 
učiteljem, ki poučujejo vašega otroka in ne samo k razredniku.  
Po predhodnem telefonskem dogovoru se lahko z določenim učiteljem dogovorite za še eno popoldansko 
pogovorno uro v mesecu.  
 
Na razredni stopnji se boste o urniku dopoldanskih pogovornih ur dogovorili z razredničarkami na prvem roditeljskem 
sestanku. 
Na predmetni stopnji bo urnik pogovornih ur objavljen na spletni strani šole, na oglasni deski in na vhodu 1 stavbe 3. 
 
Podružnica Lokavec - enaka razporeditev kot na matični šoli. 
Prilagojen programom - enaka razporeditev kot na matični šoli. 
 
 

RODITELJSKI SESTANKI POPOLDANSKE POGOVORNE URE 

september  2. oktober 2014 

 6. november 2014 

 4. december 2014 

december - januar 8. januar 2015 



 5. februar 2015 

 5. marec 2015 

marec - april 2. april 2015 

 7. maj 2015 

 
V septembru in juniju so samo dopoldanske pogovorne  ure. 
Ko je popoldanska pogovorna ura, ni dopoldanske! 
 
 
UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI 
 

PRVO TRILETJE, 4., 5. RAZRED 

UČITELJI RAZRED 

Ksenija Benko 1. a 

Aleksandra Matjac  1. b 

Vanesa Pev Stibilj - 2. strok. delavec v 1. a in 1. b   

Anja Slejko Kobol 1. c 

Keti Bratina - 2. strok. delavec  v 1. c  OPB  JV 

Tina Vižintin  OPB 

Anita Gaberšček 2. a 

Saša Kravos 2. b 

Maja Bitežnik 2. c 

Anuša Blažko OPB 

Mateja Vuga / Silvija Oven OPB 

Emelina Vidrih - zgod. uč. ANG 2. r ANG OPB  JV 

Katja Rijavec 3. a  

Katja Gortnar 3. b 

Marjetica Stopar OPB  

Katarina Dolgan  4. a  

Tina Marc 4. b 

Izidora Černigoj  GUM 3.a  3.b  4.a  4.b GUM  OPB 

Lilijana Rijavec 5. a 

Mara Obed 5. b 

Katarina Likar OPB 

Alenka Fakin  4.a  4.b  5.a  5.b ANG  

Nataša Rupnik   5.a  5.b LUM 

Darja Vidmar  (1 ura) 2.a  2.b  2.c  3.a  3.b  5.b ŠPO 

Petra Habjanič  5.b OPZ  GUM 

Nataša Rupnik 5.a  5.b LUM 

Andrejka Repič  4.r NIP-I 

Peter Čermelj  4.r NIP-R 

Terezija Valič JV 

 

6.r, TRETJE TRILETJE 

UČITELJI RAZRED PREDMET 

Sašo Žigon 6.a 
FI  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b   9.c    

TIT  6.a  6.c  7.a  7.b  8.a  8.b   DIP 

Damijana Dolenc 6.b SLO  6.a  6.b  6.c  9/4  D/D 

Nataša Kolaković 6.c 
KE  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b  9.c  
NA  6.a  6.c  7.c   PVK 



Petra Kodre 7.a SLO 7.a  7.b  8/1  8/2  9/3  DSP 

Katja Leban 7.b TJA  6. b  7. a  7. b  8/1  8/2  NE 

Tanja Čermelj 7.c 
GO  6.c   
TIT  6.a  6.b  6.c  7.a   7.b  7.c  8.c  OGL  HCCP   

Peter Čermelj 8.a MA  6.a   7.a   8/1  8/2  9/4   

Nataša Bavčar  8.b MA  7. b  8/3  8/4   9/1  UBE  MME  ROM 

Nataša Čuk 8.c DDE 7.a  7.b  7.c  8.a  8.b  8.c  VZM  RET  KRIT  PED  DSP  

Peter Avbar  9.a SLO  7.c   8/3  8/4  9/1  9/2     

Savina Božič  9.b ZG  6.a  6.b  6.c   7.a  7.b  7.c  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b  9.c         

Nidja Tomažič 9.c TJA  6.a  7.c   8/3  8/4  9/3  9/4     

Darinka Mravlja 
 

MA  6.b  6.c  7.c  9/2  9/3   D/D 

Alenka Fakin 
 

TJA  6.c  NI1  D/D 

Nataša Rupnik 
 

LUM  6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  7.c  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b  9.c   
LS1  LS2  LS3   

Klara R. Canzutti  TJA  9/1  9/2  D/D 

Teodora Slokar   
BI   8.a  8.b  8.c  9.a   9.b  9.c   NA  6.b  7.a  7.b   
GO  6.a  6.b      

Petra Habjanič  GUM  6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  7.c  8.a  8.b  8.c  9.a  9.b  9.c  MPZ  AI  GLP 

Andrej Kogoj  GEO  6.a  6.b  6.c  7.a  7.b  7.c  8.a   8.b  8.c  9.a  9.b  9.c    

Aleksan.  Lapajne  ŠPO  6.a  6.bc  7.a  7.bc   8.a   8.bc   9.a  9.cb   IŠP  ŠZZ  ŠSP 

Zalka Bolčina  ŠPO  6.a  6.bc  7.a  7.bc   8.a   8.bc   9.a  9.cb   IŠP  ŠSP 

Darja Vidmar   ŠPO  6.bc  9.bc   

Andrejka Repič  II1  II2  II3 

Terezija Valič  GO  6.a  6.b  6.c  DSP  As.LV 

Jasmina Putnik  računalničarka,  laborantka  

Nataša Markič  KNJ 

Adela Lavrenčič  pedagoginja,  DSP 

Lucija Valič  DSP 

Janja Valič  DSP 

 
 logopedinja 

Kristina Valič Pomočnik svetovalka,  DSP 

Primož Zgonik Pomočnik TIT  6.b, kolesarski  izpiti 5.r 

Marko Lipovž  Zdrav življenjski slog 

 

PODRUŽNICA LOKAVEC 

UČITELJ RAZRED OBVEZNOST 

Tatjana Lipušček  1.r / 2.r OPB  JV 

Barbara Trošt 2. strokovni  delavec v 1. r OPB 

Petra Terbižan Slejko  3.r / 4.r OPB  OPZ  JV 

Marta Benko 5.r   OPB  JV  knjižnica 

Zmaga Kos  kombinacija 3.r / 4.r  OPB 

Emelina Vidrih  ANG  2.r 

Darja Vidmar  ŠPO  3. - 5.r 

Klara R. Canzutti  AN  4.r / 5.r  FRA  OPB  JV 

Nataša Rupnik  LUM  5.r 

Anuša Blažko  LUM  3.r / 4.r  

 

 

 



ODDELKI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

UČITELJ RAZRED OBVEZNOST 

Blanka Jerman 4. r / 5. r  

Petra Premrl 6. r / 7. r / 8. r    

Ester Kovač Schlegel  kombinacija  4.r / 5.r,  6.r / 7.r / 8.r   D/D 

Lucija Valič  OPB 

Anuša Blaško  LUM  4.r / 5.r,  6.r / 7.r / 8. r   

Darja Vidmar  ŠPO  4 r / 5.r,  6.r / 7.r / 8.r   

Tanja Čermelj  TIT  6.r / 7.r / 8.r   

Alenka Fakin  TJA  7.r / 8.r 

 
ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE 
 

DELOVNO MESTO  

poslovni sekretar  Marta Slejko  

računovodja  Kristina Paljk, Bernadette Leban  

hišnik Aleš Bolko, Dejan Furlan 

kuhar Magda Fučko 

gospodinjec Dragica Černigoj, Jana Slejko 

čistilec 
Zejneba Ćosić, Vesna Rosa, Zdenka Černic, Marinka Mikuž, Marica Bolčina, 
Mirjam Slejko 

 
 
KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI … 
 
Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Ko boste reševali nepredvidene težave, 
lahko obiščete ali pokličete: 

 pedagoginjo ADELO LAVRENČIČ, ki bo spremljala delo prvega in drugega triletja in  

 pedagoginjo NATAŠO ČUK, ki bo spremljala delo tretjega triletja. 

 organizacijsko delo na šoli je domena pomočnikov ravnatelja KRISTINE VALIČ, ki bo tudi spremljala delo od 1. do 5. 
razreda in Oddelke prilagojenega programa, PRIMOŽA ZGONIKA, ki je zadolžen za predmetno stopnjo ter ravnatelja 
VLADIMIRJA BAČIČA. 

 
 
OBISKOVANJE ŠOLE IN OPRAVIČILA 
 
Možna je odsotnost zaradi bolezni ali pa tudi zato, ker sta se roditelj in učitelj tako dogovorila. 
Vsa opravičila odsotnosti so pisna. Vaš otrok jih mora prinesti razredniku v petih dneh po končani odsotnosti. Najbolje je, 
da jih prinese takoj. Če tega ne stori, bi mu moral dati razrednik neopravičene ure, kar bi lahko imelo neprijetne posledice, 
zato prosimo starše, da dosledno upoštevate ta rok, ker se ga bodo držali tudi razredniki. 
Razumljivo je, da je opravičilo lahko ustno, če pridete v šolo v petih dneh po otrokovi odsotnosti.  
 
 
PROMETNA VARNOST 
 
Za svojega otroka boste izbirali najbolj varno pot v šolo. Varnost vašega otroka ne sme ogrožati varnosti drugega otroka. Če 
pripeljete vašega otroka v šolo ali pridete ponj, ne ustavljajte na cesti, ampak se z njim dogovorite, kje naj vas počaka. 
Prosimo, upoštevajte navodila o parkiranju. 
 
Ne parkirajte avtomobilov na Cesti 5. maja, ker s tem ovirate avtobus, ki pripelje in odpelje vozače.  
 
Učenci 1. razreda po zakonu ne smejo prihajati v šolo in odhajati iz nje brez spremstva! 
 
 
 
 



ŠOLSKI RED 
 

 V šolo prihajamo točno. 

 Pozdravljamo se z Dober dan in Nasvidenje. 

 V stavbi 1 in 2 se preobujemo v copate.  

 Učenci učiteljevemu priimku dodajo gospod ali gospa, starše naslavljamo z gospod ali gospa.  

 Učenci so v času pouka v svojih stavbah, v glavnem odmoru se lahko zadržujejo pred matično stavbo, odhajanje v 
mesto je prepovedano.  

 Šolsko knjižnico učenci vozači obiskujejo v glavnem odmoru, ostali učenci pa po pouku.  

 Za red v stavbah skrbijo v času pouka dežurni učitelji.  

 Za urejenost okolice skrbijo dežurni oddelki s svojimi razredniki.  

 Za red v učilnicah skrbijo reditelji.  

 Reditelja gresta po malico 5 minut pred začetkom glavnega odmora.  

 Vsi učenci malicajo v učilnicah najmanj deset minut skupaj z učiteljem.  

 Vsi prihajamo v učilnice točno, ker imajo vsi učenci in učitelji pravico do urejenega dela.  

 Učitelj pride v razred točno. Če ga ni, učenci 5 minut po zvonjenju njegovo odsotnost sporočijo pomočniku ravnatelja ali 
ravnatelju.  

 Takoj po pouku in končanih dejavnostih gredo učenci domov.  
 
 
KAJ JE PREKRŠEK 
 

 Zamujanje pouka; 

 preklinjanje in drugo grdo govorjenje v šolskih prostorih, telovadnici, avtobusu, z učenci na ekskurzijah in na poti domov; 

 zmerjanje ali pretepanje sošolcev; 

 malomarno opravljanje dogovorjenih nalog  dežurstva; 

 neprimerno vedenje v jedilnici ali v učilnici in nepravi odnos do hrane; 

 kupovanje malice v glavnem odmoru v Ajdovščini; 

 kajenje v šoli in okrog nje; 

 prinašanje, prodajanje in uporaba pirotehničnih sredstev in vseh nevarnih predmetov, snovi in laserskih svetil v vseh 
časih in v vseh šolskih prostorih ter okrog njih; 

 uničevanje in namerno spreminjanje šolskih obvestil; 

 spreminjanje šolske dokumentacije; 

 zmerjanje kateregakoli delavca šole; 

 preprodajanje stvari sošolcem, izsiljevanje vrstnikov, uživanje alkohola in drog, napeljevanje sošolcev k takim dejanjem; 

 neopravičeno izostajanje, strnjeno ali samo občasno pri nekaterih urah in predmetih; 

 poškodovanje šolske lastnine, namerno poškodovanje izdelkov sošolcev ali njihove lastnine. Namerno škodo morajo 
starši poravnati. 

Po Vzgojnem načrtu šole lahko učenca, ki krši pravila, kaznujemo. Upoštevamo postopnost in posebne okoliščine, vendar 
moramo pri tem sodelovati s starši. Zato starše prosimo, da pridejo v šolo, ko jih pisno povabimo. Vzgojni opomin se ob 
hujši kršitvi izreče takoj. 
 
 
VZGOJNI OPOMIN 

 
Vzgojni opomin šola izreče za kršitve, ki so bile storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v: 

 Letnem delovnem načrtu,  

 Hišnem redu,  

 Pravilih šolskega reda, 

 drugih aktih šole. 
 
 
HUJŠE KRŠITVE 
 

 Grob verbalni ali fizični napad, nadlegovanje, izsiljevanje in druge oblike nasilja, 

 spletno nasilje do učencev, učiteljev in drugih oseb preko interneta in socialnih omrežij kot so Facebook, Netlog, …  



 prinašanje in uživanje prepovedanih snovi, prinašanje, prodajanje in uporaba pirotehničnih sredstev in vseh nevarnih 
predmetov in  snovi, ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole, 

 popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, ponarejanje podatkov, uničevanje šolske dokumentacije in 
listin, ki jih izdaja šola, 

 odstranjevanje računalniških programov, datotek, nalaganje neprimernih vsebin, povzročanje škode drugim 
uporabnikom, 

 dnevi strnjenih neopravičenih izostankov ali 12 ur nestrjenih neopravičenih izostankov, 

 namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev in obiskovalcev šole. 
 
 
PRAVILA OBNAŠANJA NA EKSKURZIJAH 
 

 Ves čas trajanja ekskurzije ali izleta mora posameznik spoštovati navodila in nasvete odraslih spremljevalcev. 

 Brez dovoljenja svojega spremljevalca ne sme zapustiti skupine ali se oddaljiti od nje. 

 S seboj ne sme jemati niti na poti kupovati alkoholnih pijač in cigaret, z namenom, da bi jih užival oziroma kadil. 

 Do sošolcev se mora dostojno obnašati, ne sme izzivati prepirov, se pretepati in uporabljati neprimernih izrazov ali 
kletvic, saj s takim obnašanjem ne sramoti zgolj sebe, ampak tudi spremljevalce in šolo. 

 Učenec, ki ima pogostejše zdravstvene težave, se posvetuje s svojim zdravnikom, ki mu dovoli ali odsvetuje udeležbo 
na ekskurziji ali izletu. O njegovi odločitvi morajo starši obvezno obvestiti razrednika. 

 Učencem, ki ne bodo upoštevali zgornjih pravil, lahko šola prepove udeležbo na naslednjih ekskurzijah in jih vključi v 
drugi razred na šoli. 

 
 
PRAVILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO S ŠOLSKIM AVTOBUSOM 
 
Letno avtobusno vozovnico morajo učenci imeti pri sebi med vsako vožnjo s šolskim avtobusom (v primeru nesreče je to 
dokaz, da so bili na avtobusu, istočasno pa so z njo zavarovani). 
Z neprimernem obnašanjem na avtobusu lahko učenci ogrožajo varnost sebe in ostalih, zato je obvezno, da upoštevajo 
spodaj navedena pravila obnašanja. 
 

 Učenci vozači od 1. do 5. razreda čakajo do odhoda avtobusa v varstvu vozačev. 

 Dežurni učitelj vozače odpelje pred stavbo 3, kjer z njim v koloni počakajo na prihod avtobusa. 

 Ko pripelje avtobus učenci brez prerivanja počakajo, da se avtobus ustavi, da voznik odpre vrata in  dovoli vstop. 

 V avtobus najprej vstopajo učenci prvega razreda, nato drugega, tretjega…. 

 Učenci prvega razreda sedijo na prvih sedežih, drugega za njimi in tako naprej. 

 Na postajališčih, kjer ni pločnika, morajo učenci po izstopanju iz avtobusa počakati, da avtobus odpelje in šele nato 
nadaljujejo svojo pot. 

 Če avtobus stoji na postajališču in učenci želijo prečkati cesto na mestu, kjer ni pločnika, morajo cesto vedno prečkati 
pred avtobusom. S pogledom levo-desno-levo se morajo prepričati, da je prečkanje varno. 

 Upoštevati morajo voznikova navodila. 

 Vozniku so, na njegovo željo, dolžni pokazati letno vozovnico. 

 Med vožnjo morajo biti pripeti z varnostnim pasom. 

 Učenci ali starši so dolžni obvestiti šolo o neprimernem obnašanju posameznih učencev, ki ogrožajo varnost na 
avtobusu. 

 
 
OBNAŠANJE NA AVTOBUSU 
 

 Med vožnjo ne motijo voznika. 

 Na avtobusu ne kričijo in se ne sprehajajo. 

 Prepovedano je zadrževanje praznega sedeža. 

 Do ostalih učencev, voznika in starejših oseb se obnašajo spoštljivo. 

 Med vožnjo ne uživajo hrane in pijače. 
 

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na avtobus in obnašanja na avtobusu, lahko šola, v dogovoru s starši, za 
določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom. 
 
Med strožja ukrepa, v primeru kršitve pravil, sodita povrnitev namerno storjene škode na avtobusu in prepoved udeležbe na 
naslednjih ekskurzijah. 



PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
 
Temeljna otrokova pravica je, da obiskuje šolo. 
Druga: Je vreden spoštovanja. 
Tretja: Razviti mora svoje lastne sposobnosti. 
 
Starši in učitelji si moramo prizadevati, da niso kršene te otrokove pravice. Najboljša hrana za otrokovo dušo je pohvala. Je 
voda, brez katere otrok ugasne. Pisne pohvale dajemo ob koncu leta za vzorno vedenje, za spoštljiv odnos do sošolcev in 
učiteljev, za prizadevno in vztrajno delo, za pomoč sošolcem, za dosežke na tekmovanjih. Najboljšim devetošolcem se šola 
zahvali s knjižno nagrado. 
Da bi imeli možnost pohvaliti, je potrebna urejenost, otrokova, naša in Vaša. Na začetku šolanja starši spremljate otrokovo 
delo, ko odrašča, pogosto pozabimo, da je še vedno otrok, da potrebuje nadzor, da potrebuje vzpodbudo. Največ, kar lahko 
napravimo za otroka, je, da stalno spremljamo njegovo delo doma in v šoli. Spremljanje pomeni tudi to, da pridete v šolo na 
pogovorne ure vsaj dvakrat v ocenjevalnem obdobju. Predvsem pa pomeni, da pridete tudi takrat, ko Vas povabi razrednik 
ali svetovalna delavka. 
 
 
PREDMETNIK 
 

PREDMET 

RAZRED 

1. 2. 3. 4. 5. 

T L T L T L T L T L 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Likovna vzgoja 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasbena vzgoja 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

Spozna. okolja 3 105 3 105 3 105     

Angleščina       2 70 3 105 

Nara. in teh.       3 105 3 105 

Družba       2 70 3 105 

Gospodinjstvo         1 35 

Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 

Naravoslo. dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število pred. 6 6 6 8 9 

Število ur ted. 20 21 22 24 26 

Število tednov 35 35 35 35 35 

 

PREDMET 
 

RAZRED 

6. 7. 8. 9. 

T L T L T L T L 

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Tuji jezik angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna vzgoja 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena vzgoja 1 35 1 35 1 35 1 32 

Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Držav. vzg. in etika   1 35 1 35   



Fizika     2 70 2 64 

Kemija     2 70 2 64 

Biologija     1,5 52,5 2 64 

Naravoslovje 2 70 3 105     

Teh. in tehnologija 2 70 1 35 1 35   

Gospodinjstvo   1,5 52,5  20 20 

Športna vzgoja 3 105 2 70 2 70 2 64 

Predmet 1   2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32 

Predmet 2   1 35 1 35 1 32 

Predmet 3   1 35 1 35 1 32 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dan 3 dan 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 11 14 16 14 

Število ur tedensko 26 29,5 30 30 

Število tednov pouka 35 35 35 32 

 
ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
 

OBVEZNI PROGRAM 

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

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 

Tuj jezik       2 2 2 

Likovna vzgoja 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Glasbena vzgoja 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tehnika in tehnologija     2 3 4 4 4 

Gospodinjstvo     2 2 2 2 2 

Naravoslovje    3 2 2 2 4 3 

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Družboslovje    2,5 2,5 2,5 4 2 3 

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Račun. opismenjeva.       1 1 1 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11 

Število ur na teden 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30 

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33 

SPECIALNO PEDAGOŠKA DEJAVNOST 

Računalniško opism.    1 1 1    

Socialne veščine 1 1 1 1 1 1    

Skupaj 1 1 1 2 2 2    

RAZŠIRJENI PROGRAM 

Dop. in dod. pouk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

DNEVI DEJAVNOSTI – število dni letno 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 



Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

 
 
IZBIRNI PREDMETI 
 

IZBIRNI PREDMET SKUPINE  DELITVE RAZRED 

1. Italijanščina I 1  7. 

2. Italijanščina II 1  8. 

3. Italijanščina III 1  9. 

4. Nemščina I 1  7. 

5. Nemščina II 1  8.,9. 

6. Likovno snovanje I 1  7. 

7. Likovno snovanje II 1  8. 

8. Likovno snovanje III 1  9. 

9. UBE 1  7. 

10. MME 1 1 8. 

11. ROM 1 1 9. 

12. ŠSP 1 1 7. 

13. Rokomet 1  8. 

14. Plavanje 1  8. 

15. ŠZZ 1  9. 

16. Poskusi v kemiji 2  8.,9. 

17. Obdelava gradiv 1 1 7.,8.,9. 

18. Glasbeni projekt 1  7.,8.,9. 

19. Ansambelska igra 1  7.,8.,9. 

20. Vzgoja za medije TV 1  7. 

21. Filozofija 1  8.,9. 

22. Daljnogledi in planeti 1  7.,8. 

23. Retorika 1  9. 

 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši 
po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo 
o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen 
pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko.  
 
 
DOPOLNILNI POUK 
 
Namenjen je učencem, ki česa ne razumejo, so bili dalj časa odsotni ali pa želijo dodatno razlago. Če predlog za obiskovanje 
dopolnilnega pouka oblikujejo učitelji, so ga učenci dolžni obiskovati.  
 
 
DODATNI POUK 
 
Učenci obiskujejo tudi dodatni pouk, ki seveda ni interesna dejavnost. Pri urah dodatnega pouka iz slovenščine, tujega 
jezika, matematike, fizike, kemije, glasbene vzgoje, športne vzgoje, likovne vzgoje ter tehnike in tehnologije se pripravljajo 
tudi za šolska in regijska ter državna tekmovanja. Predvsem pa poglabljajo svoje znanje. 
 
 
 



NADARJENI UČENCI  
 
Delo z nadarjenimi učenci je področje, ki ga na šoli že nekaj let načrtujemo in izvajamo. Menimo namreč, da so tudi nadarjeni 
učenci potrebni večje pozornosti, saj si ne smemo dovoliti, da bi se njihov potencial izgubljal v vsakdanjem povprečju. 
Nadarjenost zajema otrokove potenciale, zmogljivosti, ki mu omogočajo velike dosežke na najrazličnejših področjih. 
Kako poteka odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli? 
1. stopnja: evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni  je konec 3. razreda ter tudi kasneje, če so bili učenci prej morda 
spregledani. 
Poteka na osnovi različnih kriterijev: učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne 
službe.  
2. stopnja: seznanitev in mnenje staršev. Šolska svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov 
otrok predlagan in kasneje spoznan za nadarjenega.  
3. stopnja: identifikacija nadarjenih učencev. Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. Vključuje 
naslednja merila: ocena učitelja, test sposobnosti, test ustvarjalnosti, ki ga izvede in ovrednoti psiholog. 
Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.  
V tem šolskem letu bomo nadaljevali z naslednjimi aktivnostmi: 
- opravljali bomo nadaljnje evidentiranje in po potrebi testiranje učencev;  
- pripravili, izvajali in evalvirali bomo individualne programe dela za učence, za katere smo ugotovili, da so nadarjeni;  
- pripravili bomo različne delavnice za učence 1. in 2. triletja. 
 
 
RAZISKOVALNE NALOGE  
 
Učenci in učitelji v tretjem triletju devetletke tudi raziskujejo. 
V raziskovalne skupine pri slovenščini, zgodovini, biologiji, gospodinjstvu, tehniki in tehnologiji, etnologiji, sociologiji se 
vključujejo učenci, ki jih predmetno področje posebno zanima. 
 
 
INDIVIDUALNO DELO 
 
Z učenci s posebnimi potrebami delajo strokovni delavci predpisano število ur, določenih z odločbo. 
 
 
UČENJE NA DOMU 
 
Zgodi se, da otrok zboli in mora biti v domači negi več časa. Naša šola že več let uspešno dela s takimi učenci. Dom za 
nekaj časa spremenimo v učilnico. Delo je uspešno, saj je individualno. 
Učenci dobro napredujejo, sodelovanje z družino je vedno odlično.  
 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

    Razredna stopnja      Predmetna stopnja  Podružnica Lokavec 

Ljudski plesi  MPZ  Otroški pevski zbor 

Lutkovno - dramski krož.  Gledališki krožek  Planinski  

Angleščina 3.r  Likovni krožek  Vesela šola 

Vesela šola PIL  Biološki krožek  Zdrav življenjski slog 

OPZ Nižaji  Lokostrelski krožek  Šahovski krožek 

OPZ Višaji  Naravoslovni krožek  Kreativno branje in pisanje 

Rokomet dečki  Fotografski krožek  

Kuharski krožek  Vesela šola  

Računalništvo  Angleška BZ  

Šahovski krožek  Bralna značka  

Lokostrelski krožek  Angleški dramski krožek  

Likovni krožek  Geografski krožek  

Ker nam ni vseeno  Modelarski krožek  

Ustvarjalni gib  Rokomet dečki  

Bralna značka  Rokomet dekleta  

Zdrav življenjski slog  Šahovski krožek  

 



ZDRAVSTVENA VZGOJA 
 
Učenci so sistematično pregledani v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole. Mlajše otroke spremljate starši. 
 
V stavbi 3 je Mladinska zobozdravstvena ambulanta. Vodi jo Dušanka Čolović, dr. stom. Telefonska številka: 05 36 41 333 
Učenci razredne stopnje in 1. triletja devetletke so vključeni v tekmovanje za zdrave zobe.  
 
 
OB KONCU 
 
 
Vsem, vam in nam in vsem učencem, želim lepo šolsko leto! 
 
 
 
 
Ajdovščina, 1. 9. 2014     
 
 
                                                                                                                                                                Ravnatelj: 

   Vladimir Bačič                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                       
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAM SE LAHKO OBRNEŠ PO POMOČ IZVEN ŠOLE, KO SI V STISKI: 
 
Zdravstveni dom Ajdovščina – Šolski ambulanti: tel.: 369 31 07 (Bogomila Puc, dr. med.), tel.: 369 31 17 (Marjetka Božič 
Čeh, dr. med.) 
 
Center za mentalno zdravje – ZD Nova Gorica, ulica Gradnikove brigade 7,  
tel.: 338 33 09, Nova Gorica. 
 
Svetovalni center, Gotska ulica 18, Ljubljana, tel.: 01 583 75 00 
 
TOM (telefon za otroke in mladostnike) tel.: 116 111 (vsak dan od 12.00 do 20.00). 
 
Urad za delo Ajdovščina (poklicno svetovanje), Gregorčičeva ulica 18,  
tel.: 969 58 60, Ajdovščina. 
 
Center za socialno delo Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 18, tel.: 368 06 12, Ajdovščina. 
 
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1a,  

tel.: 368 91 


