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1 UVODNI DEL 

1.1 Zakonska podlaga 
 

Letni delovni načrt je oblikovan na podlagi: 
 

– Zakona o osnovni šoli, 
– Zakona o zavodih, 
– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
– Odredbe o normativih in standardih za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

v osnovni šoli z devetletnim programom, 
– okrožnic Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za delo v šolskem letu 

2021/2022, 
– obvestil Zavoda republike Slovenije za šolstvo za šolsko leto 2021/2022, 
– Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Dutovlje. 

 

1.2 Namen Letnega delovnega načrta 
 

Letni delovni načrt: 
 

– zagotavlja obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, 
– prispeva k sistematičnemu in kvalitetnejšemu uresničevanju ciljev šole, 
– je podlaga za pridobivanje materialnih in drugih pogojev za delo šole. 

 

1.3  Faza nastajanja 
 
 

a) avgust 
- predlog kadrovskega načrta za naslednje šolsko leto,  
b) september 
- priprava osnutka in prednostnih nalog na osnovi poročil o realizaciji in uspešnosti 

realiziranih nalog, 
- planiranja v učiteljskem zboru, na aktivih ter predstavitev na roditeljskih sestankih, 
- obravnava predloga LDN in potrditev LDN. 
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2 GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI 

2.1 Materialni pogoji 
 

2.1.1 Šolska zgradba 

Osnovna šola prejema finančna sredstva za kritje materialnih stroškov od ustanovitelja in  
šolskega ministrstva. Zavedamo se omejitev finančnih sredstev za uporabo in vzdrževanje 
šolskih prostorov ob povečanih zahtevah na vseh področjih,  zato je potrebno s temi sredstvi 
še posebej skrbno ravnati.  V prihajajoči zimi nas še posebej skrbijo stroški energije, elektrike, 
kurilnega olja, plina za kuhanje in ogrevanje na PŠ Tomaj. Pričakujemo, da se bodo sredstva za 
te namene znatno povečale, saj so se cene energentov enormno zvišale. 

Vlaganje v infrastrukturo in opremo je pomembno za nudenje sodobnega in kvalitetnega 
pouka našim učencem ter za njihovo prijetno počutje na šoli. Prostori morajo biti vedno dovolj 
topli, svetli, snažni in prijetno urejeni. Prostore redno in skrbno vzdržujemo.  

Vse zunanje stene stavbe so iz zastekljenih aluminijastih konstrukcij. V spodnjem delu sten so 
polnila, ki  vsebujejo azbest. Okna na zunanjih stenah so dotrajana, slabo tesnijo. Ob dežju 
pride do zamakanja prostorov, v zimskem času pa imamo velike toplotne izgube. V preteklih 
letih smo sanirali večino sten učilnic, ostaja nam še sanacija čelnih sten stavbe (avla, knjižnica 
…). V sklopu tekočega vzdrževanja prednostno izvajamo izdelavo dodatnih oken in vrat za 
namene hitrejšega prezračevanja. 

Tako kot sama stavba so tudi instalacije že stare, čimprej bomo morali zamenjati ventile na 
sistemu centralnega ogrevanja, ker se nekaterih ne da  več odpirati in zapirati. 

Sanacija svetil po učilnicah je nujna, ker so popolnoma dotrajana. Dogaja se, da zaradi stika v 
lučeh na šoli zmanjka električni tok. V več učilnicah prižgane luči brnijo in so med poukom 
moteče. V letu 2018 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za prenovo razsvetljave 
matične šole, ki nam bo omogočila, da bo menjava svetil strokovna in sodobna. 

Opozarjamo na problem azbestnih tlakov po učilnicah. Hodnik od knjižnice do likovnega pouka 
je v zelo slabem stanju, ploščice so razmajane, saj so odlepljene od tlaka. Pri menjavi 
posameznih razbitih ploščic smo ugotovili, da je tlak razpadel, da se drobi v pesek. Izolacija 
pod tlakom je dotrajana tudi zaradi izlitja vode pred približno petimi leti. Prav tako na tem 
hodniku odpadajo plasti ometa s sten učilnic. Istočasno bi bilo s sanacijo tlakov  nujno sanirati 
tudi stene učilnic. V vseh kabinetih in učilnicah (razen v prizidku pri telovadnici) so tla obložena 
z vinaz ploščami, ki vsebujejo azbest. Izjema so še tri učilnice, v katerih smo sanirali estrih in 
takrat tudi zamenjali talno oblogo. Na to problematiko nas opozarja tudi sanitarna 
inšpektorica.  

Greznica pri centralni šoli v Dutovljah je stara, velikost greznice je ogromna, 128 m3. Greznične 
odplake tečejo na sosedovo njivo. Nivo njive je cca 3 m nižji od terena greznice. Sosedje se 
zaradi tega že več let pritožujejo. Ugotavljamo, da bi bila potrebna temeljita sanacija z 
vgradnjo ekološke greznice.  

Šoli je dodeljen tudi prostor za prireditve, ki potrebuje vlaganja  in posodobitve. O možnostih 
le-teh se bo šola uskladila z ustanoviteljem – Občino Sežana. Elektro omarice smo uredili v letu 
2018, sanacije so potrebni tudi reflektorji, nekateri so montirani kar na drevesa. V letu 2019 
nam je občina odobrila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, katere izdelava je bila 
tudi izvedena. Občina je letos spomladi delno sanirala električno napeljavo na prireditvenem 
prostoru. 
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Podružnična šola v Tomaju 

Zgradba v Tomaju je bila v celoti adaptirana v letu 2008. Kljub temu imamo težave s puščanjem 
vode pri oknih. V poletnih počitnicah smo sanirali streho, ker je puščala. Na vrtu za šolo bomo 
morali prestaviti igrala, ki so na neprimernem, za učence nevarnem kraju. Uredili bomo visoke 
vrtne grede za vrtnarski krožek. Sicer so razredi in ostali prostori moderno urejeni. Pouk 
poteka v sodobno prenovljenih prostorih.  

Težave imamo z greznico. Nivo grezničnih odplak v greznici je nižji od nivojev pretokov v 
greznici oziroma iztoka iz tretjega prekata na terene. Puščanje se občasno pokaže ob zidu pri 
pešpoti do šole. Tudi to greznico bi bilo potrebno strokovno pregledati in sanirati z zamenjavo 
ekološke greznice. V straniščih za deklice in v shrambi pri prezračevalnem sistemu okna in 
inštalacije ob dežju zamaka. Individualni pouk poteka v shrambi brez oken in brez primernega 
ogrevanja. 

Glede na to, da je na podružnični šoli (v nadaljevanju PŠ) Tomaj prisoten naravni plin radon, 
le-tega redno spremlja Center za fizikalne meritve pri ZVD Ljubljana. Prostore redno 
prezračujemo. 

 

2.1.2 Oprema 

V šolskem letu 2021/2022 smo nabavili sledečo opremo: 

• namizni računalnik, 14 energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov ter 2 interaktivna 
zaslona stoprocentno financiranega iz Programa ReactEU – IKT za VIZ, 

• 2 namizna računalnika za učilnice,  

• računalnik strežnik za potrebe uprave šole, 

• usmerjevalnik za internet, 2 zunanja diska za potrebe arhivov, zmogljivejša spletna 
kamera, 

• 1 LCD projektor za pouk, 

• 3 garniture za pouk na prostem (6 miz in 8 klopi), 

• varnostna omara za kemikalije v kabinetu kemije, 

• 2 stenska zemljevida za pouk geografije, 

• 5 didaktičnih kompletov učil za pouk na razredni stopnji in v PB, 

• 220 garderobnih omar na matični šoli, 

• pralni stroj za potrebe čistilk, 

• tehtnica medicinska za potrebe pouka športa, 

• pitnik za vodo na dvorišču šole,  

• komplet pohištva za kabinet fizike, 

• komplet šolskih miz in stolov za učilnico fizike, 

• komplet pohištva za kabinet kemije, 

• komplet pohištva za kabinet knjižnice. 
 
2.1.3 Investicije in vzdrževalna dela 

Med šolskim letom 2021/2022 smo izvedli naslednje investicije in vzdrževalna dela: 

• Vgradili smo vrata v dveh učilnicah (4. in 5. razred) za izhod na šolski vrt za potrebe 
pouka na prostem. 

• Izvedli smo menjavo luči v treh učilnicah razrednega pouka. 

• V borovem gozdičku na prireditvenem prostoru smo izvedli čiščenje 91 dreves in posek 
nekaj trhlih dreves. 
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• Po vseh učilnicah na predmetni stopnji smo izdelali 17 dodatnih oken v obstoječih alu 
stenah zaradi boljšega prezračevanja. 

• Sanirali smo ograjo na dvorišču PŠ Tomaj in sanirali mrežo za golom. 

• Na šolskem dvorišču OŠ Dutovlje smo izrisali več igral za potrebe učencev. 

• Zamenjali smo ekspanzijsko posodo na sistemu centralnega ogrevanja na OŠ Dutovlje. 

• Na razredni stopnji smo izdelali 6 dodatnih oken za potrebe boljšega prezračevanja. 

• Na vrtu za šolo smo uredili teren in postavili betonske platoje za postavitev klopi in miz 
za pouk na prostem. 

• Izvedli smo čiščenje rezervoarja za kurilno olje in pregled tesnosti obeh plaščev. 

• Ker se je pokazala tvegana tesnost, smo sanirali rezervoar za kurilno olje z vgradnjo 
dodatnega gumijastega plašča vključno z vgradnjo sistema za javljanje napak. 

• Na PŠ Tomaj smo sanirali puščanje strehe ter puščanje oken. Prepleskali smo celo šolo. 

• V avli šole v Dutovljah smo zamenjali vzhodno alu steno za izboljšanje prezračevanja in 
toplotne izolacije v zimskem času. 

Izvedena so bila vsa tekoča vzdrževalna dela, kot so beljenje vseh  prostorov v Dutovljah in 
Tomaju. Delo je opravil hišnik s pomočjo čistilk. Med letom pa ne zmanjka sprotnih popravil 
strojev, naprav, instalacij … 
 
Načrt predvidenih nabav in investicijsko vzdrževalnih del v šol. l. 2022/2023 in v prihodnjih 
nekaj letih glede na odobrena sredstva v proračunu Občine Sežana:   

• nakup računalnikov za računalniško učilnico ter za ostale potrebe, 

• nakup dveh interaktivnih zaslonov za pouk,    

• nakup večjega projekcijskega platna in LDC projektorja za potrebe prireditev na 
šolskem odru v avli,  

• nabava stranskih zaves za potrebe prireditev na šolskem odru v avli, 

• nabava različnih učil za izboljšanje pouka po posameznih predmetih, 

• nabava različnega šolskega pohištva za učilnice (mize, stoli, omare, table …), 

• menjava svetil po učilnicah, 

• ureditev klimatskega hlajenja v različnih prostorih obeh šol, 

• zamenjava univerzalnega stroja (rezanje, sekljanje, mletje … živil) v kuhinji v Dutovljah, 

• prenova samopostrežne linije v kuhinji v Dutovljah,  

• zamenjava pomivalnega stroja v Tomaju, 

• zamenjava službenega vozila za prevoz hrane, 

• sanacija greznice v Dutovljah in Tomaju, 

• sanacija azbestnih tlakov (hodnik in učilnice), 

• sanacija alu-sten, prednostna izdelava dodatnih oken in vrat za namene dodatnega 
prezračevanja, 

• sanacija greznice V Dutovljah in na PŠ Tomaj (obe puščata), 

• sanacija tlakov na hodniku od knjižnice do učilnice TIT. 

• Občina Sežana je v spomladanskih mesecih delno sanirala električno napeljavo na 
prireditvenem prostoru. Dokončna ureditev električne napeljave na prireditvenem 
prostoru se bo izvedla glede na odločitev ustanovitelja – Občine Sežana. 

 
2.1.4 Učna sredstva in pripomočki 

Pri uresničevanju življenja in dela šole se trudimo izvajati sodoben pouk, ki omogoča 
vsestranski otrokov razvoj. Pouk in vrsta projektov, ki jih izvajamo, pa zahteva uporabo 
sodobnih učnih sredstev in pripomočkov, ki jih nabavljamo v okviru materialnih zmožnosti. 
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Šola je bila vključena v Program ReactEU – IKT za VIZ. Namen programa je bil VIZ omogočiti 
razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano 
učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Šole, ki so bile vključene 
v program, so bile sofinancirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Knjižnični fond redno posodabljamo, nabavili smo učbenike za učbeniški sklad ter delovno 
gradivo za prvošolce. 

Na razredni stopnji so učilnice opremljene predvsem z učnimi pripomočki, ki so jih izdelale 
učiteljice. Nabavili smo nekaj igrač in didaktičnih iger za učence prve triade in podaljšanega 
bivanja. 

Tudi na predmetni stopnji poskušamo kupiti najnujnejša učna sredstva, ki se pojavijo na 
tržišču. Čedalje več je didaktičnih računalniških programov za posamezne predmete. Le-te 
izbiramo glede na priporočilo Zavoda RS za šolstvo.  

Računalniška učilnica je opremljena z računalniki za multimedijski pouk in pripomore h 
kvalitetnejšemu in zanimivejšemu izvajanju vsaj nekaj ur pouka posameznega predmeta. Na 
šoli imamo računalnike povezane v šolsko omrežje, s katerega je možen dostop do interneta s 
katerega koli delovnega mesta. Vsem starejšim računalnikom (v računalnici, nekateri razredi 
in kabinetih na matični in podružnični šoli) smo povečali hitrost z dokupom SDD diskov, ki jih 
je montirala šolska računalničarka. To zaenkrat zadostuje, a bo računalnike, ki so letnik 2011, 
potrebno zamenjati. 

Od šolskega leta 2021/2022 dalje je bilo šoli v proračunu Občine Sežana odobreno financirane 
učitelja italijanščine v prvi triadi, zato staršem ne bo potrebno več doplačevati krožka 
italijanščine.  

Šola bo tudi letos nabavila vse potrebno za likovno umetnost, tehniko in tehnologijo ter za 
naravoslovne in tehniške dni (risalni listi, pribor, različni materiali …). O tej možnosti se odloča 
vsak starš prostovoljno. Če se straši ne odločijo za nabavo materiala preko šole, morajo učenci 
ta material prinesti od doma. Že desetletja se za to možnost odločajo vsi starši, kar nas veseli. 
Prispevek za učence od 1. do 5. razreda naj bi bil okvirno do 20,00 €, za učence od 6. do 9. 
razreda (manj ur likovnega pouka) pa do cca. 15,00 €. Za tiste učence 6., 7., 8. in 9. razreda, ki 
bodo obiskovali še krožek likovnega snovanja, pa do cca. 20,00 €. Precej materiala nabavimo 
na začetku šolskega leta, nekatere materiale pa moramo nabavljati sproti med šolskim letom, 
da se ne zasušijo oziroma pokvarijo. Znesek bodo starši poravnali v dveh obrokih po opravljeni 
nabavi materiala.  

Za materiale, ki jih uporabljajo učenci v oddelkih podaljšanega bivanja za izdelavo različnih 
izdelkov, ki jih odnesejo domov, naj bi bil prispevek do cca. 10,00 €. O tej možnosti se odloča 
vsak starš prostovoljno. Če se straši ne odločijo za nabavo materiala preko šole, morajo učenci 
ta material prinesti od doma. Način obračuna bo enak kot za likovni material. 

Za fotokopiranje (učna snov v primeru učenčeve odsotnosti, dodatno učno gradivo …) naj bi 
vsak učenec od 4. do 9. razreda letno prispeval 6,00 €, učenci prve triade pa polovico, torej 
letno 3,00 €.  

Pri dejavnostih, ki se odvijajo izven šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi …), si vedno 
prizadevamo, da so stroški čim nižji. 
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2.1.5 Šolska knjižnica 
 

Izposoja 

Šolska knjižnica je bogato založena. Urejena je tako, da učenci sami brskajo po knjižnih policah 
in iščejo želeno gradivo. 

Izposodijo si lahko knjige za bralno značko in domače branje, našli pa bodo tudi veliko 
zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Za pripravo seminarskih nalog imajo na voljo 
veliko poljudnoznanstvenih knjig. 

Za potrebe pouka, tako učencem kot učiteljem, nudi knjižnica tudi možnost iskanja on-line 
informacij s pomočjo COBISS/OPAC v vseslovenski bazi COBISS in v katalogih posameznih 
knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.  

Knjižničarka izvaja v vseh razredih tudi pedagoške ure KIZ (ure knjižnično informacijskih znanj), 
in sicer v povezavi z različnimi predmeti. 

Zaradi spremembe Zakona o knjižničarstvu se je tudi naša knjižnica vključila v sistem COBISS. 
Od septembra 2017 je potekal ročni vnos celotnega gradiva naše knjižnice v bazo COBISS. S 
šolskim letom 2018/2019 je začela v tem sistemu potekati tako izposoja gradiva kot učbenikov. 
Program WINKNJ je bil opuščen.  

Knjižnica na matični šoli v šoli Dutovljah je za učence odprta vse dni od 7.00 do 15.00. 

Knjižnica na podružnični šoli v  Tomaju je za učence odprta ob četrtkih od 7.00 do 7.50. 
 

 
 
 
Šolski učbeniški sklad 
 
Šola razpolaga z učbeniškim skladom, iz katerega si učenci izposojajo učbeniške komplete. Ob 
koncu leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. 
Že nekaj let izposojo učbenikov in delno nabavo za vse razrede financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. V tekočem šolskem letu je zaradi spremembe Pravilnika o 
upravljanju učbeniških skladov prišlo do drugačnega načina razporejanja sredstev za učbeniški 
sklad. Šola je prejela sredstva za nabavo gradiva za učbeniški sklad glede na število učencev, s 
temi sredstvi pa je morala nabaviti tudi delovna gradiva za učence od prvega do tretjega 
razreda. 
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2.2 Kadrovski pogoji 
 

Delavci šole:  

pedagoško-strokovni delavci                     33 administrativno-tehnični delavci              12 
  

ravnateljica                                                     1 računovodkinja                                              1 

pomočnica ravnateljice                                1 

enovito delovno mesto v kombinaciji s 

knjižničarjem (0,60) 

tajnica                                                              1 

kuhar                                                          2,50 

kuhinjski pomočnik                                  0,70 

knjižničarka                                                0,20 čistilke                                                             4 

svetovalna služba                                      1,10 gospodinjec                                                 0,8 

računalnikar – organizator informacijskih 

dejavnosti                                                   0,80 

hišnik                                                                1                            

 

organizator prehrane in higienskega režima   

                                                                      0,10                                                   

 

 

Skupno je zaposlenih 50 delavcev (od teh jih na daljšem bolniškem ali porodniškem dopustu 
5), in sicer 33 pedagoško-strokovnih, 12 administrativno-tehničnih delavcev. Nekaj učiteljev je 
zaposlenih pri nas za krajši delovni čas, zaposleni so tudi na drugih šolah (učiteljica italijanščine 
na Gimnaziji Vipava, učiteljica kemije na OŠ Otlica, učiteljica geografije na OŠ Črni Vrh). 

Učiteljica nemščine je zaposlena na OŠ Komen, pri nas pa svojo obveznost le dopolnjuje. 
Specialne pedagoginje in logopedinja dopolnjujejo svojo obveznost, zaposlene pa so na CKSG 
Portorož, zavodu CIRIUS Vipava in na Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. 

Zunanji sodelavci izvajajo nekatere krožke, sodelujejo na ekskurzijah, pri dnevih dejavnosti, v 
šolah v naravi … 
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3 OSNOVNI PODATKI 

3.1 Osnovni podatki 
 

3.1.1 Matična šola Dutovlje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Podružnična šola Tomaj 
 
Tel. centrala:                  05 764 13 58 

Telefon – GSM: 040 176 780 

E-naslov:                pos-tomaj@guest.arnes.si 

 
Ustanovitelj: 

Ustanovitelj šole je Občina Sežana. Odlok o ustanovitvi, usklajen z novo šolsko zakonodajo, je 
bil objavljen v Uradnem listu RS dne 23. januarja 2004 (Uradni list RS, št. 6/2004). Odlok o 
ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen z objavami v Uradnih listih RS 6. decembra 2005 
(Uradni list RS, št. 109/2005), 4. julija 2008 (Uradni list RS, št. 67/2008), 5. marca 2010 (Uradni 
list RS, št. 17/2010) in 27. novembra 2020 (Uradni list RS, št. 174/2020). 

 

3.2 Šolski okoliš 

Šola Dutovlje je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja v šolskem okolišu, 
ki obsega: Brje pri Koprivi, Dol pri Vogljah, Dutovlje, Filipčje Brdo, Godnje, Kopriva, Kosovelje, 
Krajna vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Pliskovica, Skopo, Šepulje, Tomaj, Tublje pri Komnu, 
Utovlje, Veliki Dol, Voglje in Vrhovlje. 

Skoraj vsi učenci se v šolo vozijo z avtobusi oziroma s starši. Le nekateri učenci iz Dutovelj 
hodijo v šolo peš. Prav tako hodijo v šolo peš učenci iz Tomaja, ki obiskujejo pouk na 
podružnični šoli.  

Ker ob cesti ni pločnikov, se z avtobusi vozijo v šolo in domov tudi učenci iz Dutovelj (iz 
zgornjega dela vasi).  

 

Tel. centrala:                  05 731 82 50 

Ravnateljica:  05 731 82 52 

Pomočnica ravnateljice: 05 731 82 56 

Svetovalna služba: 05 731 82 53 

Fax:                         05 731 82 51 

Spletna stran: http://www.os-dutovlje.si   

E-naslov:                os-dutovlje@guest.arnes.si 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1997556
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063028
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082232
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010668
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010668
http://www/
mailto:os-dutovlje@guest.arnes.si
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3.3 Podatki o učencih  

3.3.1 Matična šola Dutovlje 

3.3.1.1 Razredna stopnja 

 

Razred Deklice Dečki Skupaj 

1. 8 11 19 

2. 12 10 22 

3. 8 13 21 

4. 7 9 16 

5. 7 13 20 

SKUPAJ 42 56 98 

 
3.3.1.2 Predmetna stopnja 

 

Razred Deklice Dečki Skupaj 

6. 12 19 31 

7. 16 20 36 

8. 20 16 36 

9. 9 20 29 

SKUPAJ 57 76 132 

 
Skupno število učencev: 
 

 Število 

razredna stopnja 98 

predmetna stopnja 132 

SKUPAJ 230 

 
3.3.2 Podružnična šola Tomaj 

3.3.2.1 Razredna stopnja 
 

Razred Deklice Dečki Skupaj 

1. 1 2 3 

2. 1 5 6 

3. 3 3 6 

4. 2 2 4 

5. 7 6 13 

SKUPAJ 14 18 32 

 
3.3.3 Skupno število učencev: 
 

 Število 

Matična šola Dutovlje 230 

Podružnična šola Tomaj 32 

SKUPAJ 262 
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3.3.4 Število učencev po kraju bivanja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kraj bivanja št. učencev 
OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE - MATIČNA 

Dutovlje 59 
Godnje 8 
Vrhovlje    8 
Dol pri Vogljah 5 
Voglje 6 
Kreplje 10 
Skopo  9 

Kopriva 12 
Brje pri Koprivi 5 
Kobdilj 1 
Krajna vas 5 
Kosovelje 2 
Pliskovica 20 
Veliki Dol 8 
Tublje pri Komnu 1 
Tomaj 13 
Križ 26 
Šepulje 2 
Avber  6 
Dobravlje 2 
Ponikve 2 
Šmarje pri Sežani 3 
Dane 1 
Sežana 7 
Branik 1 
Col, Repen, Trst (IT) 8 
SKUPAJ 230 
  

PODRUŽNIČNA ŠOLA TOMAJ 
Tomaj 10 
Križ 18 
Šepulje 3 
Šmarje 1 
SKUPAJ 32 



14 

3.4 Pedagoški delavci 
 

ravnatelj pomočnik 
ravnatelja 
(knjižničar) 

psiholog Knjižničar drugi 
strok. 
delavec v 
1. razredu 

učitelj 
razredne 
stopnje 

učitelj 
predmetne 
stopnje 

učitelj v 
PB 

1 1 1,10 0,20 1 12 17 5 

 
3.4.1 Zunanji sodelavci šole 
 

Izvajalec dejavnosti Dejavnost 

Petra Štolfa izrazni ples 

Alan Kosmač foto krožek 

Ana Leskovšek vrtnarski krožek 

 

3.5 Prostorski pogoji 
 

3.5.1 Razredna stopnja – Dutovlje – prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Razred Učilnica Triletje Razred Učilnica Triletje 

1. PB1 1. triletje 4. učil. – 4. r. 2. triletje 

2. učil. – 2. r. 1. triletje 5. učil. – 5. r. 2. triletje 

3. učil. – 3. r. 1. triletje 6.a učil. – TJI 2. triletje 

   6.b učil. – SLJ1 2. triletje 
  

3.5.2 Razredna stopnja – Dutovlje – podaljšano bivanje 
 

Razred Učilnica Triletje 

1. PB1 1. triletje 

2. in 5.  Učil. – 2. r. 1. triletje 

3. in 4. PB3 2. triletje 
 

3.5.3 Razredna stopnja – Tomaj 
 

Razred Učilnica Triletje 

1., 2. učil. – 1/2 1. triletje 

3., 4. učil. – 3 1.in 2. triletje 

5.      učil. – 4/5 2. triletje 

PB1 učil. – 1/2 1. triletje 

PB2 učil. – 4/5 2. triletje 

 
3.5.4 Predmetna stopnja – Dutovlje – tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 
 

Razred učilnica Triletje 

7. a učil. – TJA 3. triletje 

7. b učil. – FIZ 3. triletje 

8. a učil. – TIT 3. triletje 

8. b učil. – KEM 3. triletje 

9. a učil. – SLJ2 3. triletje 

9. b učil. – GEO 3. triletje 
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3.5.5 Potek pouka 
 
Pouk na matični šoli Dutovlje bomo izvajali za vse učence v eni izmeni od 7.50 do 15.00. Vse 
oblike pouka bomo izvajali v skladu z urnikom in šolskim koledarjem. Na podružnični šoli Tomaj 
bo potekal pouk za vse učence v eni izmeni od 7.50 do 13.20. 
 
3.5.6 Delitev učencev 
 
V letošnjem šolskem letu učencev ne bomo delili v manjše učne skupine, saj so učenci od 6. 
do 9. razreda v vsaki generaciji razdeljeni na dva oddelka.  
 
3.5.7 Uporaba učne tehnologije 
 
Prodor učne tehnologije v šolo ni odraz načrtnih aktivnosti za posodobitev učne tehnologije, 
ampak iznajdljivost posameznih šol, predvsem pa posluh okolja, v katerem šola živi in dela. 
Možnost nabave je odvisna od odobrenih sredstev ustanovitelja, saj namenskih sredstev za to 
ni veliko. 

Nekaj sredstev oziroma opreme smo v preteklem letu pridobili z razpisi MIZŠ. Na naši šoli 
imamo učno tehnologijo, ki jo s pridom uporabljamo za posodobitev pouka. 

V vseh učilnicah imamo računalnik z dostopom do interneta in LCD projektor. Imamo tudi 
mikroskope ter fotoaparate. V nekaterih učilnicah so nameščene interaktivne table ali zasloni.  

V uporabi imamo naslednja pomembnejša učila: 

 
Zap. št. Učni pripomoček Število 
1. digitalni klavir 1 

2. digitalni pianino 1 
3. pianino 1 
4. televizija 5 

5. LCD projektor 24 
6. mikroskop 3 
7. kamera z mikroskopom 1 

8. fotoaparat 5 
9. računalniki 56 stacionarnih, 33 prenosnih, 12 tablični, 

18 grafičnih tablic 
10. tiskalniki 8 

11. fotokopirni stroj 1 
12. interaktivna tabla, zaslon 8 
13. teleskop 1 
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4 ŠOLSKI KOLEDAR 

POUK: 

S poukom začnemo 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. junij 
2023, za učence vseh ostalih razredov pa se pouk konča 23. junija 2023. 

Šolski koledar je razdeljen na 2 ocenjevalni obdobji: 
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023, 
2. ocenjevalno obdobje: od 28. januarja 2023 do 23. junija 2023. 

Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja bomo starše obvestili o doseženem uspehu 
njihovega otroka. 
 

POČITNICE: 

jesenske: od 31. oktobra 2022 do 4. novembra 2022 
novoletne: od 25. decembra 2022 do 2. januarja 2023  
zimske: od 6. februarja 2023 do 10. februarja 2023 
prvomajske: od 26. aprila 2023 do 2. maja 2023 
poletne: od 26. junija 2023 do 31. avgusta 2023 

POUKA PROSTI DNEVI: 

31. oktober 2022 - ponedeljek 
1. november 2022 - torek 
25. december 2022 - nedelja 
26. december 2022 - ponedeljek 
1. in 2. januar 2023 - ned., pon. 
8. februar 2023 - sreda 
10. april 2023 - ponedeljek 
26. april 2023 - sreda  
27. april 2023 – četrtek 
1. in 2. maj 2023 – pon., torek 
25. junij 2023 – nedelja 

dan reformacije 
dan spomina na mrtve 
božič 
dan samostojnosti in enotnosti 
novo leto 
slovenski kulturni praznik 
velikonočni ponedeljek  
dodatni prosti dan /zimske počitnice 
dan upora proti okupatorju 
praznik dela 
dan državnosti 

                                       
OSTALO: 

 

 

16. junij – 29. junij 2023 popravni in predmetni izpiti za učence 9. razreda 

26. junij – 7. julij 2023 popravni in predmetni izpiti za ostale učence (1. do 8. r.) 
18. avgust – 31. avgust 2023 popravni in drugi izpiti (2. rok) 

3. maj – 23. junij 2023 
1. rok ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na 
domu 

18. avgust – 31. avgust 2023 
2. rok ocenjevanja znanja učencev, ki se izobražujejo na 
domu 

4. maj 2023 - četrtek NPZ za 6. in 9. razred – SLJ 
8. maj 2023 - ponedeljek NPZ za 6. in 9. razred – MAT 
10. maj 2023 - sreda NPZ za 6. in 9. razred – TJA 

 
Vse dejavnosti, ki se odvijajo v delovnih dneh (pouk, KD, ND, ŠD, TD in druge dejavnosti), so 
razvidne iz preglednic v nadaljevanju. 
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 5 PLAN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

5.1 Organizacija in obseg pouka 
 
5.1.1 Redni pouk 
 
Redni pouk se izvaja po veljavnih učnih načrtih in predmetniku za osnovne šole v obsegu: 

 

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

Slovenščina / SLJ  6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika / MAT  4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleščina / TJA  - 2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost / LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost / 
GUM 

2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba/DRU  - - - 2 3 - - - - 

Geografija / GEO  - - - - - 1 2 1,5 2 

Zgodovina / ZGO  - - -  - 1 2 2 2 

Domovinska in 
državljanska kultura in 
etika / DKE  

- - - - - - 1 1 - 

Spoznavanje okolja / SPO  3 3 3 - - - - - - 

Fizika / FIZ  - - - - - - - 2 2 

Kemija / KEM  - - - - - - - 2 2 

Biologija / BIO  - - - - - - - 1,5 2 

Naravoslovje / NAR  - - - - - 2 3 - - 

Naravoslovje in tehnika / 
NIT 

- - - 3 3 - - - - 

Tehnika in tehnologija / 
TIT  

- - - - - 2 1 1 - 

Gospodinjstvo / GOS  - - - - 1 1,5 - - - 

Šport / ŠPO  3 3 3 3 3 3 2 2 2 

IZBIR.PREDMET     1  - - - - - - 2/1 2/1 2/1 

 IZBIR.PREDMET    2  - - - - - - 1 1 1 

IZBIR.PREDMET    3  - - - - - - 1 1 1 

Oddelčna skupnost  - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kulturni dnevi  4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi  3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Dopol. In dodatni pouk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Interesne dejavnosti  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Število predmetov  7 7 7 9 10 12 13/14/15 15/16/17 13/14/15 

 Število ur pouka 
tedensko  

20 23 24 23,5 25,5 2,5 27/29 27,5/28,5 27,5/28,5 

 Število tednov  35 35 35 35 35 35 35 35 32 
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5.1.2 Pouk neobveznih izbirnih predmetov 

- V prvem triletju bomo v 1. razredu na podružnični in matični šoli izvajali prvi tuji jezik angleščino. 
- V drugem triletju bomo na matični šoli v 4., 5. in 6. razredu izvajali italijanščino in šport. Na 
podružnični šoli Tomaj, bomo v 4. in 5. razredu izvajali šport. 
- V tretjem triletju bomo na matični šoli v 7., 8. in 9. razredu izvajali drugi tuji jezik nemščino. 
 

5.1.3 Pouk izbirnih predmetov 
 

V tem šolskem letu bomo na osnovi izbire učencev izvajali naslednje izbirne predmete v 7., 8. in 9. 
razredu: 

PREDMET 
ŠT. 

SKUPIN 
ŠT.UR/TED

EN UČITELJ 

ITALIJANŠČINA I 1 2 Kristina Maver, Staša Strehar 

ITALIJANŠČINA II 1 2 Kristina Maver, Staša Strehar 

IZBRANI ŠPORT - NOGOMET  1 1 Bojan Miklavec 

IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA 1 1 Lejla Ramirez 

LIKOVNO SNOVANJE I 1 1 Vlasta Markočič 

LIKOVNO SNOVANJE III 1 1 Vlasta Markočič 

NAČINI PREHRANJEVANJA 1 1 Doroteja Kavčič 

TURISTIČNA VZGOJA 1 1 Barbara Milavec 

POSKUSI V KEMIJI 1 1 Iris Lisjak 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 1 1 Nejta Bremec 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1 2 Doroteja Kavčič 

ŠPORT ZA SPROSTITEV 1 2 Bojan Miklavec, Lejla Ramirez 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 1 2 Bojan Miklavec, Lejla Ramirez 

RADIO 1 1 Ljubomir Vasić 

UREJANJE BESEDIL 1 1 Nejta Bremec 

SKUPAJ 15 20  

 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo 
starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri 
izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le 
pri eni uri tedensko. Izbirni predmeti se lahko izvajajo v strnjeni obliki.  

Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. 
 
5.1.4 Dopolnilni in dodatni pouk 
 
Dopolnilni in dodatni pouk bomo izvajali v obsegu 0,5 ure na oddelek na razredni stopnji, praviloma 
iz SLJ in MAT, lahko pa tudi iz drugih predmetov, če se pokaže potreba in interes. 

Na predmetni stopnji se bo izvajal dopolnilni pouk in dodatni pouk iz SLJ, MAT in TJA v obsegu 1 ure 
tedensko na razred oziroma 0,5 ure na oddelek. 
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5.1.4.1 Program dela z učenci s posebnimi potrebami 
 

Učenci z učnimi težavami 

Pomoč učencem z učnimi in drugimi posebnimi potrebami bomo organizirali na različne načine. Za 
učence bomo v skladu z odločbami Zavoda RS za šolstvo organizirali ustrezno število ur dodatne 
strokovne pomoči, ki jo bodo izvajali različni strokovni delavci, kot jih določi strokovna komisija ZRSŠ. 

Učencem z učnimi težavami, ki nimajo odločb, bomo nudili pomoč v skladu s konceptom Učne težave 
v OŠ ter individualno in skupinsko pomoč. Otroci imajo možnost dopolnilnega pouka, če so težave 
vztrajnejše, pa tudi pomoč svetovalne delavke. 

 
Nadarjeni učenci 

Šola bo tudi v šolskem letu 2022/2023 nadaljevala z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi 
učenci. Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja (4. razred) nadarjenih učencev. V 
šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali delo z že prepoznanimi nadarjenimi učenci.  

Za učence, prepoznane kot nadarjene, bomo v skladu z njihovimi interesi, oblikovali individualne 
programe dela ter izvedli načrtovane aktivnosti tudi v sklopu individualne in skupinske pomoči. 
 
5.1.5 Dejavnosti ob pouku (športni, kulturni, naravoslovni ter tehniški dnevi)  
 
Trije tedni ali 15 dni je namenjenih za dneve dejavnosti ob pouku. Ti dnevi so enakomerno razporejeni 
čez celo šolsko leto v obsegu: 

 

 

 

Dejavnosti 
št. dni po razredih 

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

KULTURNI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

NARAVOSLOVNI  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ŠPORTNI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TEHNIŠKI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

SKUPAJ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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1. RAZRED – DUTOVLJE 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI  
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. “Varujejo nas”- gasilci, 
policija, reševalci  

 21.  oktober 
2022  

Sežana  Petra Malalan  

2. Življenjska okolja  marec 2023  Dutovlje  Tina Orel Ostrouška  
3. Bilo je nekoč - obisk 

Štanjela  
maj 2023  Štanjel  Petra Malalan  

 

KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet  

november 
2022  

Dutovlje  Tina Orel Ostrouška  

2. Veseli december december 2022 Dutovlje Petra Malalan 
3. Lutkovna predstava in 

ogled starega dela mesta  
april 2023  Ljubljana  Tina Orel Ostrouška  

4. Dan kulture februar 2023 Dutovlje Petra Malalan 
 

ŠPORTNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Šolski kros in evropski dan 
športa   

23. september 
2022  

okolica šole  Tina Orel Ostrouška  

2. Jesenski športni dan  oktober 2022  Dutovlje - Kreplje  Petra Malalan  

3. 
Zimski športni dan  januar 2023  

Dutovlje – Brje pri 
Koprivi  

Tina Orel Ostrouška  

4. Vožnja s kolesom maj 2023 Dutovlje Petra Malalan 
5. Šaljive štafetne igre junij 2023 Dutovlje Tina Orel Ostrouška 

 

 

TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Popestrimo šolo 
oktober 2022 Dutovlje 

Mirijam Krašna 
Štoka 

2. Novoletne delavnice december 2022 Dutovlje Tina Orel Ostrouška 
3. Igrajmo se april 2023 Dutovlje Tina Orel Ostrouška 

 

1. in 2. RAZRED – TOMAJ 
NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. “Varujejo nas”- gasilci, 
policija, reševalci  

 21.  oktober 
2022  

Sežana  
Lavra Konič 

2. Življenjska okolja  marec 2023  Tomaj Lavra Konič 
3. Bilo je nekoč - obisk 

Štanjela  
maj 2023  Štanjel  

Lavra Konič 

 

KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet  

november 
2022  

Dutovlje  Lavra Konič 
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2. Veseli december december 2022 Dutovlje Lavra Konič 
3. Lutkovna predstava in 

ogled starega dela mesta  
januar 2023  Ljubljana  Lavra Konič 

4. Zaključna prireditev junij 2022 Tomaj Lavra Konič 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Šolski kros in evropski dan 
športa   

23. september 
2022  

Dutovlje - okolica 
šole  

Lavra Konič 

2. Jesenski športni dan  oktober 2022  Tomaj Lavra Konič 
3. Zimski športni dan  januar 2023  Tomaj  Lavra Konič 
4. Vožnja s kolesom maj 2023 Tomaj Lavra Konič 
5. Športne igre junij 2023 Tomaj Lavra Konič 

 
TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Računalniško 
opismenjevanje 

september 
2022 

Tomaj Lavra Konič 

2. Novoletne delavnice december 2022 Tomaj Lavra Konič 
3. Tehniški izdelek  marec  2023 Tomaj Lavra Konič 

 
2. RAZRED – DUTOVLJE 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. »Varujejo nas« - gasilci, 
policija, reševalci 

21. oktober 
2022 

Sežana Nataša Bric 

2. Naša razredna tržnica november 2022 Dutovlje Nataša Bric 
3. Bilo je nekoč – obisk 

Štanjela 
maj 2023 Štanjel Nataša Bric 

 
KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet  

november 
2022  

Dutovlje  Nataša Bric  

2. Veseli december december 2022 Dutovlje Nataša Bric 
3. Lutkovna predstava in 

ogled starega dela mesta  
januar 2023  Ljubljana  Nataša Bric  

4. Dan kulture februar 2023 Dutovlje Nataša Bric 

 
ŠPORTNI DNEVI 

Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Šolski kros in evropski 
dan športa  

23. september 
2022  

okolica šole  Lejla Ramirez  

2. Jesenski pohod v Kreplje    oktober 2022  Dutovlje - Kreplje  Nataša Bric  
3. Zimski športni dan  januar 2023  Dutovlje   Nataša Bric  
4. Spomladanski pohod v 

Brje pri Koprivi  
marec 2023  

Dutovlje – Brje pri 
Koprivi  

Nataša Bric  

5. Zabavne štafetne igre junij 2023 Dutovlje Nataša Bric 
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TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Popestrimo šolo oktober 2022 Dutovlje Mirijam Krašna Štoka 
2. Novoletne delavnice december 2022 Dutovlje Nataša Bric 
3. Šivamo: iz luknjice v 

luknjico 
marec 2023 Dutovlje Nataša Bric 

  
3. RAZRED – TOMAJ 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. »Varujejo nas« - gasilci, 
policija, reševalci 

21. oktober 
2022 

Sežana Vida Pipan 

2. Življenjska okolja   marec  2023  Tomaj  Vida Pipan  

3. Kraška jama in kobilarna 
Lipica 

junij 2023 Vilenica, Lipica Vida Pipan 

 
KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo svet november 
2022  

Dutovlje Vida Pipan  

2.  Lutkovna predstava in 
ogled starega dela mesta  

januar 2023  Ljubljana  Vida Pipan  

3. Slovenski kulturni praznik  februar 2023  Tomaj  Vida Pipan  
4. Zaključna prireditev junij 2023 Tomaj Vida Pipan 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Evropski športni dan   23. september 
2022  

Dutovlje  Lejla Ramirez  

2. Pohod na Trstelj  oktober 2022  Trstelj  Vida Pipan  
3. Zimski športni dan  januar 2023  Tomaj - okolica šole          Vida Pipan  
4. Prilagajanje na vodo-

plavanje 
20. april 2023 Ajdovščina  Lejla Ramirez  

5. Športne igre junij 2023 Tomaj Valentina Novič 
 

 
TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Novoletne delavnice november 2022 Tomaj Vida Pipan 
2. Veseli december december 2022 Tomaj Vida Pipan 
3. Tehniški izdelek  marec  2023 Tomaj Vida Pipan 

 
3. RAZRED – DUTOVLJE 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. “Varujejo nas”- gasilci, 

policija, reševalci  
 21. 10. 2022  Sežana  Nataša Vrabec Fon  

2. Življenjska okolja  pomlad 2023  Dutovlje, Skopo  Nataša Vrabec Fon  
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3. Ogled Vilenice in 
kobilarne Lipica  

junij 2023  Vilenica, Lipica  Nataša Vrabec Fon  

 
KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet 

november 2022  Dutovlje  Nataša Vrabec Fon  

2. Veseli december december 2022 Dutovlje Nataša Vrabec Fon 
3. Lutkovna predstava in 

ogled starega dela mesta 
januar 2023  Ljubljana  Nataša Vrabec Fon  

4. Dan kulture februar 2023 Dutovlje Nataša Vrabec Fon 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Evropski športni dan   23. september 
2022  

Dutovlje – 
okolica  šole  

Lejla Ramirez  

2. Pohod na Trstelj  oktober 2022  Trstelj  Nataša Vrabec Fon 
3. Zimski športni dan  januar 2023  Dutovlje  Nataša Vrabec Fon  
4. Prilagajanje na vodo-

plavanje 
20 .april 2023 Ajdovščina  Lejla Ramirez  

5. Zabavne  štafetne igre junij 2023 Dutovlje Nataša Vrabec Fon 
 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Popestrimo šolo oktober 2022 Dutovlje Mirijam Krašna Štoka 
2. Novoletne delavnice december 2022 Dutovlje Nataša Vrabec Fon 
3. Tehniški izdelek marec 2023 Dutovlje Nataša Vrabec Fon 

 
4. RAZRED – TOMAJ 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. “Varujejo nas”- gasilci, 
policija, reševalci  

21. okt. 2022  Sežana  Vida Pipan  

2. Moje telo  oktober 2022  Tomaj   Vida Pipan  
3. Naravoslovne delavnice  april 2023  Tomaj  Vida Pipan  

 
KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet 

november 2022  Dutovlje Vida Pipan  

2. Lutkovna predstava  in 
ogled Šolskega muzeja  

januar  2023  Ljubljana  Vida Pipan  

3. Zaključna prireditev junij 2023 Tomaj Vida Pipan 

 
ŠPORTNI DNEVI 

Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Evropski športni dan   23. september 
2022  

Dutovlje – 
okolica  šole  

Lejla Ramirez  
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2. Pohod na Trstelj  oktober 2022  Trstelj  Vida Pipan  
3. Zimski športni dan  januar 2023  okolica Tomaja  Vida Pipan  
4. Testiranje za ŠVZ karton april 2023 Tomaj Bojan Miklavec 
5. Športne igre junij 2023 Tomaj  Vida Pipan 

 

 

TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Novoletne delavnice november 2022 Tomaj Vida Pipan 
2. Veseli december december 2022 Tomaj Vida Pipan 
3. Tehniški izdelek februar 2023 Tomaj Vida Pipan 
4. Tehniški izdelek april 2023 Tomaj Vida Pipan 

 
4. RAZRED – DUTOVLJE 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. “Varujejo nas”- gasilci, 
policija, reševalci  

21. okt. 2022  Sežana  Anita Ukmar 

2. Moje telo oktober 2022 Dutovlje Anita Ukmar 
3.  Naravoslovne delavnice februar 2023 Dutovlje Anita Ukmar 

 

KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet 

november 2022  Dutovlje Anita Ukmar 

2. Veseli December  december 2022  Dutovlje  Anita Ukmar 
3. Lutkovna predstava in 

ogled šolskega muzeja  
januar 2023  Ljubljana  Anita Ukmar 

 

ŠPORTNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Evropski športni dan   23. september 
2022  

Dutovlje – 
okolica  šole  

Lejla Ramirez  

2. Jesenski pohod  oktober 2022  Trstelj  Anita Ukmar 
3. Zimski športni dan  januar 2023  Dutovlje   Anita Ukmar 
4. Spomladanski pohod   marec 2023  Tomaj  Anita Ukmar 
5. Zabavne štafetne igre junij 2023 Dutovlje Anita Ukmar 

 

 

TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Popestrimo šolo oktober 2022 Dutovlje Mirijam Krašna Štoka 
2. Novoletne delavnice december 2022 Dutovlje Anita Ukmar 
3. Izdelki iz naravnega 

materiala 
januar 2023 Dutovlje Anita Ukmar 

4. Tehniški izdelek iz 
odpadnega materiala 

april 2023 Dutovlje Anita Ukmar 
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5. RAZRED – TOMAJ 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. “Varujejo nas”- gasilci, 
policija, reševalci  

21. okt. 2022  Sežana  Valentina Novič 

2. Skrb za zdravje  november 2022  Dutovlje  Valentina Novič 
3. Naravoslovne delavnice februar 2023 okolica šole Valentina Novič 

 

KULTURNI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet  

november 2022  Dutovlje  Valentina Novič 

2. Lutkovna predstava in 
ogled šolskega muzeja  

januar 2023  Ljubljana  Valentina Novič 

3. Zaključna prireditev junij 2023 Tomaj Valentina Novič 
 

ŠPORTNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Evropski športni dan   23. september 
2022  

Dutovlje – 
okolica  šole  

Lejla Ramirez 

2. Jesenski pohod  oktober 2022  Trstelj  Valentina Novič 
3. Zimski športni dan  januar 2023  Tomaj Valentina Novič 
4. Spomladanski pohod   marec 2023  Dutovlje Valentina Novič 
5. Zabavne štafetne igre junij 2023 Tomaj Valentina Novič 

 

 

TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Računalniško 
opismenjevanje 

oktober  2022 Tomaj Valentina Novič  

2. Novoletne delavnice december 2022  Tomaj Valentina Novič 
3. Tehniški izdelek  marec 2023 Tomaj Valentina Novič 
4. Kolesarstvo maj 2023 OŠ Dutovlje Iris Gregorčič 

 
5. RAZRED – DUTOVLJE 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1.  “Varujejo nas”- gasilci, 
policija, reševalci  

 21. 10. 2022  Sežana  Tanja Planinšček  

2. Skrb za zdravje  november 2022  Dutovlje  Tanja Planinšček  
3. Naravoslovne delavnice  marec 2023   Dutovlje  Tanja Planinšček  

 

KULTURNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Dan šole - Raziskujmo 
svet  

november 2022  Dutovlje  Tanja Planinšček  

2. Veseli December  december 2022  Dutovlje  Tanja Planinšček  
3. Lutkovna predstava in 

ogled šolskega muzeja  
januar 2023  Ljubljana  Tanja Planinšček  
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ŠPORTNI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Evropski športni dan   23. september 
2022  

Dutovlje – 
okolica  šole  

Lejla Ramirez  

2. Jesenski pohod  oktober 2022  Trstelj  Tanja planinšček  
3. Zimski športni dan  januar 2023  Dutovlje   Tanja planinšček  
4. Spomladanski pohod   marec 2023  Tomaj  Tanja Planinšček  
5. Zabavne štafetne igre junij 2023 Dutovlje Tanja Planinšček 

 

 

TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. št. VSEBINA DATUM KRAJ VODJA 

1. Popestrimo šolo  oktober 2022  Dutovlje  Mirijam Krašna Štoka  
2. Novoletne delavnice  december 2022   Dutovlje  Tanja Planinšček  
3.  Tehniški izdelek   februar 2023  OŠ Dutovlje  Tanja Planinšček  
4. Kolesarstvo maj 2023 OŠ Dutovlje Iris Gregorčič 

 
6. RAZRED 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Cerkljansko-Idrijsko 
hribovje:  
- jama Divje babe  
- Laufrski muzej  
- soteska Bolnice Franje  
- Divje jezero   

30. september 
2022 

Cerkljansko-
Idrijsko 
hribovje  

Barbara 
Milavec 

Razredniki 

2. Delavnice Mali kuharski 

šef 
november 2022  OŠ Dutovlje  

Barbara 

Škabar  
razredniki  
  

3.  
Škocjanske jame  23. maj 2023  Škocjan  

Doroteja 
Kavčič  

razredniki  
  

 
KULTURNI DNEVI 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Lutkovno gledališče in 
Narodni muzej v 
Ljubljani 

oktober 2022 
Ljubljana 

Sara Žagar, 
Nina Intihar 

Razredniki 

2. Dan šole  november 2022 Dutovlje   Sara Žagar Razredniki 

3. Mitski park Rodik 21. junij 2023 Rodik Nina Intihar Razredniki 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Zap.
št.  

VSEBNA  DATUM KRAJ VODJA  SPREMLJEVALCI  

1.  Evropski športni dan   23. september 
2022  

Dutovlje – 
okolica  šole  

Lejla Ramirez  
Evropski 
športni dan   

2.  Jesenski pohod  
oktober 2022  Trstelj  Lejla Ramirez  

razredniki, 
učitelji 
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3.  Zimski športni dan 
(smučanje, pohod na 
Volnik)  

16. februar 2023  
Cerkno, 
okolica šole  

Bojan Miklavec, 
Nina Intihar  

razredniki, 
učitelji  

4.  Športne igre (nogomet, 
odbojka)  

25. april 2023  
športno 
igrišče  

Bojan Miklavec  
Razredniki, 
učitelji  

5.  Atletski peteroboj  31. maj 2023  športno 
igrišče  

Lejla  
Ramirez  

razredniki, 
učitelji  

 
TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Računalniško 
opismenjevanje 

september 2022 OŠ Dutovlje Nejta Bremec  Učitelji 

2. 
Glasbila  december 2022  OŠ Dutovlje  

Matej Štolfa, 
Nadja Bratina  

razredniki, 
učitelji 

3. Lesna gradiva  
  

marec 2023  OŠ Dutovlje  Matej Štolfa  Učitelji 

4. Suhi zid  maj 2023  OŠ Dutovlje  Matej Štolfa Učitelji 

 
7. RAZRED 

NARAVOSLOVNI DNEVI  
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Luka Koper, Tonina hiša, 
Sečoveljske soline, 
vožnja z ladjo  

5. oktober 2022 
Koprsko 
primorje 

Doroteja Kavčič, 
Barbara Milavec 

razredniki, 
učitelji 

2. 
Izdelava herbarija  oktober 2022 OŠ Dutovlje Doroteja Kavčič 

razredniki, 
učitelji 

3. Poskusi iz naravoslovnih 
vsebin 

maj 2023 OŠ Dutovlje 
Doroteja Kavčič razredniki, 

učitelji 

 
KULTURNI DNEVI 
Zap. 
Št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Lutkovno gledališče in 
Narodni muzej v 
Ljubljani 

oktober 2022 
Ljubljana 

Sara Žagar,  
Nina Intihar 

razredniki, 
učitelji 

2. Dan šole  november 2022  
Dutovlje   Sara Žagar 

razredniki, 
učitelji 

3.  Štanjel  junij 2023 
Štanjel 

Vlasta Markočič razredniki, 
učitelji 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Zap.
št.  

VSEBNA  DATUM KRAJ VODJA  SPREMLJEVALCI  

1.  Šolski kros in evropski 
športni dan  

23. september 
2022  

okolica šole  Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  
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2.  Smučanje/ pohod v 
zimski ŠVN  

24. januar 2023  
Kranjska 
Gora  

Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  

3.  Zimski športni dan 
(smučanje, pohod na 
Volnik)  

16. februar 2023  
Cerkno, 
okolica šole  

Bojan Miklavec, 
Nina Intihar  

razredniki, 
učitelji  

4.  Športne igre (nogomet, 
odbojka)  

25. april 2023  
športno 
igrišče  

Bojan Miklavec  
razredniki, 
učitelji  

5.  Atletski peteroboj  
31. maj 2023  

športno 
igrišče  

Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  

 
TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

  
1. 

Umetne mase september 2022 OŠ Dutovlje Matej Štolfa Učitelji 

2. Elektrika  Marec 2023  OŠ Dutovlje  Matej Štolfa  Učitelji 
  

3. 
Dnevi elektrotehnike 
Bistra  

maj 2023  Bistra  razredniki  Učitelji 

  
4. Venček sv. Ivana junij 2023 OŠ Dutovlje 

Vlasta Markočič, 
Matej Štolfa 

Učitelji 

 

8. RAZRED 
NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Medvrstniški odnosi in 
odraščanje, zdrav način 
življenja.  

22. september 
2022 

OŠ Dutovlje Iris Lisjak 
medicinska 
sestra, 
razredniki 

2. Gorenjska: Vrba, 
Dolžanova soteska, 
Škofja loka 

30. september 
2022 

Gorenjska 
 
Doroteja Kavčič 

 
Razredniki 

3. Vaje iz mikroskopiranja marec  2023 OŠ Dutovlje Doroteja Kavčič Razredniki 

 
KULTURNI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Galerija in glasbena 
predstava 

oktober 2022 
Ljubljana 

Nadja Bratina 
Berčan 

razredniki, 
učitelji 

2. Dan šole  november 2022  
Dutovlje   Sara Žagar 

razredniki, 
učitelji 

3.  Tomaj junij 2023 
Tomaj 

Loredana 
Štemberger 

Razredniki 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Zap.
št.  

VSEBNA  DATUM KRAJ VODJA  SPREMLJEVALCI  

1.  Šolski kros in evropski 
športni dan  

23. september 
2022  

okolica šole  Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  
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2.  Smučanje/ pohod v 
zimski ŠVN  

24. januar 2023  
Kranjska 
Gora  

Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  

3.  Zimski športni dan 
(smučanje, pohod na 
Volnik)  

16. februar 2023  
  

Cerkno, 
okolica šole  

Bojan Miklavec, 
Nina Intihar  

razredniki, 
učitelji  

4.  Športne igre (nogomet, 
odbojka)  

25. aprl 2023  
športno 
igrišče  

Bojan Miklavec  
razredniki, 
učitelji  

5.  Atletski peteroboj  
31. maj 2023  

športno 
igrišče  

Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  

 
TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

  
1. Izdelava suhega zidu  5.oktober 2022  

OŠ 

Dutovlje  
Matej Štolfa 
Boris Čok  

razredniki 

2. Kovine  december2022  OŠ Dutovlje  Matej Štolfa učitelji 
  

3. Pletarstvo  februar 2023  OŠ Dutovlje  
Matej Štolfa, 
Vlasta Markočič  

učitelji 

  
4. Rudnik živega srebra  junij 2023  Idrija  

Vlasta Markočič, 
Matej Štolfa  

razredniki 

 
9. RAZRED 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. 
Planinstvo  19.- 21. 9. 2022  

Planina 

Razor  
Doroteja 
Kavčič  

Razredniki 

2. Rastlinstvo in živalstvo v 
alpskem svetu. 

19.- 21. 9. 2022  
Planina 

Razor  
Barbara 

Milavec  
Razredniki 

3. Lokev - muzej, izvir 
Timava, dinozaver 
Antonijo 

maj 2023 
Izvir Timava, 
Lokev 

Doroteja 

Kavčič  Razredniki 

 
KULTURNI DNEVI 

Zap. 

št. 
VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. Galerija in glasbena 
predstava 

oktober 2022 
Ljubljana 

Nadja Bratina 
Berčan 

razredniki, 
učitelji 

2. Dan šole  november 2022  
Dutovlje   Sara Žagar 

razredniki, 
učitelji 

3. Ogled znamenitosti v 
Trstu (CŠOD) 

23. februar 2023 Trst Franci 
Malečkar(CŠOD) 

Razredniki, 
učitelji 

 
ŠPORTNI DNEVI 
Zap.
št.  

VSEBNA  DATUM KRAJ VODJA  SPREMLJEVALCI  

1.  Pohod v planinski ŠVN  20. september 
2022  

Planina 
Razor  

Dorotej Kavčič  učitelji  
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2.  Šolski kros in evropski 
športni dan  

23. september 
2022  

okolica šole  Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  

3.  Zimski športni dan 
(smučanje, pohod na 
Volnik)  

16. februar 2023  
  

Cerkno, 
okolica šole  

Bojan Miklavec, 
Nina Intihar  

razredniki, 
učitelji  

4.  Športne igre (nogomet, 
odbojka)  

25. april 2023  
športno 
igrišče  

Bojan Miklavec  
razredniki, 
učitelji  

5.  Atletski peteroboj  
31. maj 2023  

športno 
igrišče  

Lejla Ramirez  
razredniki, 
učitelji  

 
TEHNIŠKI DNEVI 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM KRAJ VODJA SPREMLJEVALCI 

1. 
Poklici  6.10.2022  Sežana  Katja Zupančič učitelji 

2. 
Mobile oktober 2022 OŠ Dutovlje 

Matej Štolfa, 
Vlasta Markočič 

učitelji 

3. Dnevi elektrotehnike 
Bistra  

maj 2023  Bistra  Matej Šolfa učitelji 

4. 
Priprave na valeto Junij 2023 OŠ Dutovlje 

Sara Žagar, 
Nina Intihar 

učitelji 
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5.1.6 Interesne dejavnosti 
 
Vpis učencev v športne klubske dejavnosti bomo tudi letos prepustili klubom (ponudbe zunanjih 
sodelavcev). V dogovoru s klubi bodo učenci prve dni pouka dobili ponudbe za vpis, iz katerih bodo 
razvidni njihovi pogoji. 

V šolskem letu 2022/2023 nudimo učencem na izbiro spodaj navedene interesne dejavnosti:  
 

DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

IZVAJALCI NA ŠOLI 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1. r. – 5. r. Nadja Bratina Berčan 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6. r. – 9. r. Nadja Bratina Berčan 

LIKOVNI KROŽEK 6. r. – 9. r. Vlasta Markočič 

KAMIŠIBAJ 6. r. – 9. r. Vlasta Markočič 

TEHNIKA-KAMNOSEŠTVO 6. r. – 9. r. Matej Štolfa 

BRALNA ZNAČKA 1. r. – 9. r. razredničarke in knjižničarka  

ITALIJANŠČINA 1. r. – 3. r. Kristina Maver, Staša Strehar 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 4. r. – 5. r. učitelji TJA 

ŠPORTNA ZNAČKA 1. r. – 5. r. športna pedagoga in razredniki 

ŠPORTNI KROŽEK 1. r. – 2. r. Iris Gregorčič 

ŠPORTNI KROŽEK 3. r. – 4. r. Lejla Ramirez 

KOLESARSTVO 5. r. Iris Gregorčič 

GIMNASTIKA 6. r. – 9. r. Lejla Ramirez 

ZGODOVINSKI KROŽEK 6. r. – 9. r. Nina Intihar 

PLANINSKI KROŽEK 1. r. – 9. r. Doroteja Kavčič 

NOGOMET 6. r. – 9. r. Bojan Miklavec 

LUTKOVNI KROŽEK 1. r. – 5. r. Tanja Planinšček 

ŠOLSKA GLASBENA SKUPINA 6. r. – 9. r. Ljubomir Vasić 

PLES ZA VALETO 9. r. Lejla Ramirez 

GIBALNA ABECEDA 1. r. – 5. r.  Barbara Škabar 

USTVARJALNI KROŽEK 1. r. – 5. r. Nina Mohorčič 

DRAMSKO-RECITATORSKI KROŽEK 6. r. – 9. r. Sara Žagar, Tomaž Špegelj 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK-Tomaj 4. r. – 5. r Nejta Bremec 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK-Dutovlje 3. r. – 4. r Nejta Bremec 

ROBOTIKA 5. r. – 9. r. Nejta Bremec 

Z USTVARJALNOSTJO IN 
INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI 

9. r. Nina Intihar, Sara Žagar 

PONUDBE ZUNANJIH SODELAVCEV 

IZRAZNI PLES 1. r. – 9. r. Petra Štolfa 

KAMNOSEŠKI KROŽEK 3. r. – 9. r. Matej Štolfa 

FOTO KROŽEK 6. r. – 9.r. Alan Kosmač 

VRTNARSKI KROŽEK - Tomaj 1. r – 5. r. Ana Leskovšek 

* Opomba: Učenci iz Tomaja lahko obiskujejo tudi krožke v Dutovljah. 
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5.1.7 Strokovne ekskurzije 
 
Strokovne ekskurzije bogatijo otrokova spoznanja in pripomorejo k boljšemu razumevanju pojmov in 
procesov, zato predlagamo, da bi letos organizirali razširjen program ekskurzij, usklajen z učnimi 
programi posameznih razredov. Stroške avtobusnega prevoza do 20 km za eno ekskurzijo za razredno 
stopnjo in do 120 km za eno ekskurzijo za predmetno stopnjo sofinancira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Stroške za izvedbo ekskurzij na daljših relacijah krijejo starši. 

V skladu z učnimi načrti in projekti, ki jih bomo izvajali v posameznih razredih ali oddelkih, bomo v 
tem šolskem letu realizirali naslednje strokovne ekskurzije: 
 

Razred Kraj Vsebina Izvedba 

1. r. – 5. r. SEŽANA ogled gasilske postaje, delo 
reševalcev in policistov 

21. 10. 2022 

1. r. – 5. r. LJUBLJANA ogled lutkovne predstave, šolskega 
muzeja in starega dela mesta 

13. 4. 2023 

1. r. – 2. r. ŠTANJEL ogled vasi  16. 5. 2023 

3. r. – 6. r.  
  

TRSTELJ jesenski pohod 6. 10. 2022 

3. r.  VILENICA, LIPICA ogled jame in konjev v Lipici 14. 6. 2023 

6. r.  CERKNO, IDRIJA ogled jame Divje babe, 
Laufrskega muzeja in soteske 
Bolnice Franje ter Divje jezero   

30. 9. 2022 

6. r. LJUBLJANA Ogled Glasbenega gledališča in 
Narodnega muzeja 

25. 10. 2022 

6. r. – 9. r. 
 

CERKNO Enodnevno smučanje 16. 2. 2023 

6. r. ŠKOCJAN Ogled Škocjanskih jam 23. 5. 2023 

6. r. RODIK Ogled Mitskega parka Rodik 21. 6. 2023 

7. r. – 8. r. 
 

KRANJSKA 
GORA 

Zimsko smučanje 23. 1. – 27. 1. 
2023 

7. r. SLOVENSKO 
PRIMORJE 

Luka Koper, Tonina hiša, Sečoveljske 
soline, vožnja z ladjo 

5. 10. 2022 

7. r. LJUBLJANA ogled Glasbenega gledališča in 
Narodnega muzeja 

25. 10. 2022 

7. r. BISTRA Ogled Tehniškega muzeja Slovenije 
ob dnevih elektrotehnike in poskusi 
Nikole Tesle 

11. 5. 2023 

7. r. ŠTANJEL ogled vasi Štanjel  21. 6. 2023 

8. r. GORENSKA Vrba, Dolžanova soteska, Škofja loka 30. 9. 2022 

8. r.  LJUBLJANA Ogled Galerije in glasbene predstave 25. 10. 2022 

8. r. IDRIJA Ogled rudnika živega srebra 11.5. 2023 

8. r. TOMAJ ogled domačije Srečka Kosovela, 
Tomaja, cerkve sv. Antona v 
Šepuljah 

21. 6. 2023 
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9. r. VRSNO Planinska šola v naravi 19. 9. – 21. 9. 
2022 

9. r. SEŽANA Predstavitve poklicev 6. 10. 2022 

9. r.  LJUBLJANA Ogled Galerije in glasbene predstave 25. 10. 2022 

9. r. TRST, KRIŽ Ogled mesta Trsta in ribiškega 
muzeja v Križu pri Trstu 

23. 2. 2023 

9. r. LOKEV Lokev – vojaški muzej Tabor 20. 4. 2023 

9. r. BISTRA Ogled Tehniškega muzeja Slovenije 
ob dnevih elektrotehnike in poskusi 
Nikole Tesle  

11. 5. 2023 

LIKOVNO 
SNOVANJE III. 

RAZLIČNE 
INSTITUCIJE PO 
SLOVENIJI 

ogled likovnih razstav po kulturnih 
institucijah 

izpeljava do 
marca 2023 

 
 
5.1.8 Tekmovanja 
 

Geografija 

• šolsko tekmovanje: torek, 15. 11. 2022 ob 13.00  

• državno tekmovanje: sobota, 1. 4. 2023 ob 9.00 
 
Angleški jezik (6. razred) 

• šolsko tekmovanje: sreda, 14. 12. 2022 ob 13.00  

• državno tekmovanje: torek, 21. 2. 2023 ob 14.00 
  
Angleški jezik (8. in 9. razred) 

• šolsko tekmovanje:  torek, 22. 11. 2022 ob 13.00  

• državno tekmovanje: četrtek, 30. 03. 2022 ob 14.00 
  
Zgodovina (8. in 9. razred) 

• šolsko tekmovanje: torek, 6. 12. 2022 ob 13.00  

• državno tekmovanje: četrtek, 9. 3. 2023 ob 14.00 
  
Zgodovina (tekmovanje mladih zgodovinarjev) 

• šolsko tekmovanje: četrtek, 26. 1. 2023 ob 14.00  

• državno tekmovanje: sobota, 18. 3. 2023 ob 10.00 
 
Fizika 

• šolsko tekmovanje: sreda, 15. 2. 2023 ob 13.00  

• območno tekmovanje: četrtek, 13. 4. 2023 ob 14.00  

• državno tekmovanje: sobota, 13. 5. 2023 ob 10.00 
  
Astronomija 

• šolsko tekmovanje:  sreda, 7. 12. 2022 ob 13.30  

• državno tekmovanje: sobota, 14. 1. 2023 ob 10.00 
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Matematika (Vegovo priznanje) 

• šolsko MAT tekmovanje: četrtek, 16. 3. 2023 ob 13.00 

• regijsko MAT tekmovanje: sreda, 5. 4. 2023 ob 14.00 

• državno MAT tekmovanje: sobota, 22. 4. 2023 ob 9.00 
 
Logična pošast 

• šolsko tekmovanje Logična pošast: petek, 5. 5. 2023 ob 13.30 

• državno tekmovanje Logična pošast: sobota, 20. 5. 2023 ob 10.00 
 
Italijanščina 

• datum še ni objavljen – med 30. 11. 2022 in 19. 4. 2023 
 
Nemščina 

• šolsko tekmovanje:  četrtek, 17. 11. 2022 ob 13.00  

• državno tekmovanje: četrtek, 23. 03. 2023 ob 14.00 
 
Računalništvo 

• šolsko tekmovanje Bober:  med 7. in 18. 11. 2022 med 7. in 19. uro  

• državno tekmovanje: sobota, 7. 1. 2023 
 
Vesela šola 

• šolsko tekmovanje:  sreda, 8. 3. 2023 ob 13.00 

• državno tekmovanje:  sreda, 12. 4. 2023 ob 14.00 
 
Kemija (Preglovo priznanje) 

• šolsko tekmovanje:  ponedeljek, 16. 1. 2023 ob 14.00 

• regijsko tekmovanje: sobota, 25. 3. 2023 ob 9.00  

• državno tekmovanje: sobota, 6. 5. 2023 ob 9.00  
 
Naravoslovje (Kresnička) 

• naravoslovje: četrtek, 6. 4. 2023 ob 13.00 
 
Naravoslovje 

• naravoslovje – Kresnička: četrtek, 6. 4. 2023 ob 13.00 
 
Biologija (Proteusovo priznanje) 

• šolsko tekmovanje: med 19. 10. 2022 in 26. 10. 2022 ob 13.00 

• državno tekmovanje: med 2. 12. 2022 in 9. 12. 2022 ob 14.00 
 

Slovenščina (Mehurčki) 

• šolsko tekmovanje: torek, 4. 4. 2023 ob 11.00 
 
Slovenščina (tekmovanje za Cankarjevo priznanje) 

• interesno tekmovanje za učence od 1. do 7. razreda, torek, 4. 4. 2023 

• selekcijsko tekmovanje za učence 8. in 9. razreda: 

• šolsko tekmovanje: torek, 29. 11. 2022 ob 13.30 

• območno tekmovanje: torek, 17. 1. 2023 ob 14.00 

• državno tekmovanje: sobota, 11. 3. 2023 ob 10.00 
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Turizem (Turizmu pomaga lastna glava) 

• med 7. 3. 2023 in 20. 4. 2023 ob 10.00 
 
Športna tekmovanja 

• med šolskim letom 
 

5.1.9 Oddelki jutranjega varstva 
 
Na matični šoli v Dutovljah organiziramo jutranje varstvo od 6.50 do začetka pouka, oz. do 7.50, vse 
dni v tednu. Oddelek bo obiskovalo 17 učencev 1. razreda, občasno se jim bodo priključili še učenci 2. 
razreda. Oddelek bo vodila strokovna delavka. Na PŠ Tomaj organiziramo jutranje varstvo od 6.30 do 
7.50. Oddelek bodo obiskovali vsi učenci 1. razreda in 2. razreda, skupaj 9 otrok. Učenci bodo v času 
jutranjega varstva izvajali umirjene aktivnosti, poslušali so glasbo, ustvarjali ter se pripravljali za pouk. 
 
5.1.10 Oddelki podaljšanega bivanja 
 
V oddelek podaljšanega bivanja vključujemo učence od 1. do 5. razreda. Učence vključujejo starši  
prostovoljno. V oddelek podaljšanega bivanja se je na matični šoli Dutovlje prijavilo 98 učencev, na 
podružnični šoli Tomaj 32 učencev. Nekateri učenci 2., 3., 4. in 5. razreda na matični šoli v Dutovljah 
obiskujejo podaljšano bivanje le občasno določene dneve. Podaljšano bivanje bodo izvajali učitelji 
posameznih predmetov. V šolskem letu 2022/2023 bo podaljšano bivanje po odredbi ministrstva 
obsegalo le 66 ur v Dutovljah in 32 ur v Tomaju. 
 

Oddelek Št. učencev Razred Št. ur tedensko 

1 19 1. r. - Dutovlje 25 

2 22 + 20 (42) 2. r., 5. r. - Dutovlje 25 

3 21 + 16 (37) 3. r., 4. r. - Dutovlje 16 

4 15 1.r. - 3. r. - Tomaj 23 

4 17 3.r. - 5. r. - Tomaj 9 

 
Urnik dela v oddelkih podaljšanega bivanja (PB) je na matični šoli vsak dan od 11. 30 do 16. 30, na PŠ 
Tomaj pa od 11. 30 do 16. 00. Od 16. 00 (Tomaj) in od 16. 30 (Dutovlje) do 17. 00 organiziramo varstvo 
učencev. Delo v PB vključuje pripravo na prehrano z elementi kulturnega uživanja hrane, neusmerjen 
prosti čas (sprostitev), samostojno delo učencev (domača naloga in samostojno učenje) in usmerjen 
prosti čas (delavnice).  

 

5.1.11 Tečajne oblike pouka – šola v naravi  
 

Tečajne oblike pouka izhajajo iz obveznega predmetnika. Izvajali jih bomo v okviru pouka, šole v naravi 
ali v okviru interesnih dejavnosti v predpisanem obsegu. 

Tečaj prilagajanja na vodo za učence 3. razreda bo organiziran v bazenu v Ajdovščini (vsakodnevna 
vožnja).  

Šola bo del pouka za nekatere učence tudi v tem šolskem letu organizirala v obliki šole v naravi. 
Izkušnje kažejo, da je to kljub zahtevnejšim pripravam in večjim finančnim sredstvom dobra oblika 
vzgoje in izobraževanja, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in zadovoljstvo staršev. Za učence 
9. razreda organiziramo planinsko šolo na planini Razor. Za učence 7. in 8. razreda organiziramo 
zimsko šolo smučanja v Kranjski Gori. Šola omogoča plačilo šole v naravi v več obrokih. Starši, ki bi 
kljub temu imeli težave s plačilom, se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo. 
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Razred  Datum Kraj 

7. razred Zimska šola smučanja, 
šola v naravi 

23. 1. - 27. 1. 2023 Kranjska Gora 

8. razred Zimska šola smučanja, 
šola v naravi 

23. 1. - 27. 1. 2023 Kranjska Gora 

9. razred Šola v naravi - 
gorništvo 

19. 9. – 21. 9. 2022 Koča na planini Razor 

 

Tečaj Razred Izvajalec Št. ur Kraj, datum 

Prilagajanje na vodo       3. r.   učitelji plavanja 20 Ajdovščina 
17. 4. – 21. 4.2023 

 
 

5.1.12 Ostale dejavnosti šole 
 
V skladu s smernicami za delo osnovnih šol in skrbjo za zdrav in vsestranski psihofizični razvoj otrok 
bomo sami ali v sodelovanju z drugimi strokovnimi institucijami izvajali naslednje aktivnosti: 
 

dejavnost razred število 
učencev 

izvajalec Dutovlje Tomaj 

sistematični 
zdravstveni pregled 

1. r., 3. r.,  
6. r., 8. r. 

116 šolski 
dispanzer 

po njihovem 
načrtu 

po njihovem 
načrtu 

sistematični 
zobozdravstveni 
pregled 

1. r. – 9. r. 263 šolska zob. 
ambulanta 

po njihovem 
načrtu 

po njihovem 
načrtu 

jutranje varstvo 1. r. – 5. r. 35 dežurne 
učiteljice 

6.50 -7.50 6.30 -7.50 

varstvo vozačev 1. r. – 9. r. 115 + 8= 
123 

dežurni 
učitelji 

7.00 - 7.50 in  
12.15 - 14.10* 

7.00 -7.50  in 
16.30 - 17.00 
 

šolska malica 1. r. – 9. r. 259 kuhinja 9.25 - 9.50 9.25 - 9.50 

popoldanska malica PB 60 kuhinja 14.00 14.00 

kosilo 1. r. – 9. r. 255 kuhinja 12.20 - 13.30 12.15 -12.35 

prevozi učencev – 
avtobus 

1. r. – 9. r. 240 Nomago 
d.o.o. 
Nova Gorica 

pred in po 
pouku 

pred in po 
pouku 

korekcija govornih 
posebnosti 

1. r. – 9. r. 8 logoped iz 
Centra za 
komunikacijo, 
sluh in govor 
Portorož 

med in po 
pouku 

med in po 
pouku 

individualna pomoč 
učencem 

1. r. – 9. r. 29 učitelji med in po 
pouku 

med in po 
pouku 

izvajanje individualn. 
programa – dodatna 
strokovna pomoč 

1. r. – 9. r. 29 strokovni 
delavci v 
skladu z 
odločbo 

med in po 
pouku 

med in po 
pouku 
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6 RAZVOJNA STRATEGIJA ŠOLE  

6.1 Projekti in prednostne naloge 
 

V šolskem letu 2022/2023 bomo sodelovali v naslednjih projektih: 
 

V letošnjem šolskem letu bomo dali poudarek na 
raziskovalnih vsebinah. Vključili smo se v projekt 
Evropska noč raziskovanja. Namen projekta je 

ozaveščanje učencev o različnih vejah znanosti. Glavni cilji projekta so: približati raziskovalce 
učencem, povečati ozaveščenost o raziskovalnih in inovacijskih dejavnostih, ustvariti razumevanje 
raziskovalčevega dela na vsakdanje življenje ter spodbuditi mlade k izbiri raziskovalne kariere. Naša 
želja je, da postane vsak učenec raziskovalec.   
 

ZDRAVA ŠOLA – OŠ Dutovlje je postala članica Slovenske mreže zdravih šol, ki se 
odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k 
razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem 
in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. 
 
 
 

 
Šolski vrt obdelujemo po načelih programa ŠOLSKI EKOVRTOVI, ki združuje mrežo šol, 
ki  vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrtiček, ki pomeni popestritev šolske okolice 
in zanimiv učni poligon za otroke (spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, 
procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo). 
 
 

 
 OŠ Dutovlje, OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen in Društvo likovnih pedagogov 
Primorja že vrsto let organizirata  bienalni likovni natečaj prostorskega oblikovanja 
Po Fabianijevih poteh ter geografski natečaj Prospekt mojega kraja. Dejavnosti, ki 
potekajo v okviru projekta so: natečaj, izobraževanja za učitelje ter ozaveščanje o 
arhitekturi, urbanizmu in okolju, spoznavanje dela Maksa Fabianija ter kulturne 
dediščine Krasa. Dejavnosti v projektu se odvijajo v dveh šolskih letih. V letošnjem 

šolskem letu bomo izpeljali natečaj, izobraževanja za učitelje ter izbor likovnih del ter izbor najboljših 
izdelkov geografskega natečaja. V oktobru 2023 načrtujemo v Štanjelu svečano prireditev in podelitev 
posebnih priznanj. Na prireditev bodo povabljeni vsi razstavljavci s svojimi starši in mentorji. Učenci 
in mentorji bodo prejeli katalog in zbornik natečaja.  
 
 

ŠOLSKA SHEMA  – namen projekta je povečati nizko porabo sadja, 
zelenjave in mleka pri otrocih. Zmanjšati število otrok s prekomerno težo 
in debelostjo. Zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa 
(sladkorna bolezen, srčno žilne bolezni, rak …). Izboljšati prehranske 
navade otrok, povezati otroke s kmetijstvom. 
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V okviru projekta Mreže za razvoj podeželja, bomo sodelovali pri 
pripravi in izvajanju dejavnosti na temo zelišč. V Dutovljah in bližnji 
okolici bomo pripravili srečanja ponudnikov in pridelovalcev lokalnih 
dobrot, organizirali bomo sprehod po kraški gmajni, spoznavali zelišča 

in organizirali delavnice o zeliščih(pletenje venčkov, priprava šopkov...). 
 

Projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti se bo 
usmerjal k idejam in pripravi načrta za trženje in prodajo izdelkov na 
šoli, na promocijo šole in večjo povezanost šole in lokalnih skupnosti. 

To bomo dosegli z izvedbo naslednjih vsebinskih sklopov: zasnova, izdelava in prodaja novoletnih 
izdelkov (kulinaričnih, kozmetičnih) na tržnicah, iskanjem sponzorjev v domači občini, zbiranjem 
dobitkov za novoletni srečelov.  
 

Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije. 
Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino in 
vzporedno tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, 
pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu 
kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske 
dejavnosti in za širše okolje, o pomenu pravilnega ravnanja z odpadki, ki 
nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. 
Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina 
življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. 

 
Projekt Medo Srečko iz Rdečega križa skuša učencem 
približati prostovoljstvo kot vrednoto. Otroci ga že poznajo, 
saj že več let s pomočjo pravljic širi humanitarne vrednote 
med mlajšimi šolarji.  
 
 

 Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, 
športa in usposabljanja mladine za obdobje 2021–
2027. Izobraževanje, usposabljanje in šport so ključna 
področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in 
poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim 

izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in 
udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno 
sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. 
Erasmus+ krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu 
krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, 

povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.  
 
MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME 

Park Škocjanske jame je nosilec v projektu partnerstva za kraško suhozidno 
gradnjo. Park organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih 
mentorjev. V projekt se bomo vključevali z raziskovalnimi nalogami, sodelovali 
na delavnicah in na srečanjih mladih raziskovalcev. Redno bomo spremljali 
podatke o izgradnji suhih zidov v našem lokalnem okolju, mentorice pa se bodo 

redno izobraževale ter sodelovale na strokovnih predavanjih. 
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VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

Tako izkušnje kot številne raziskave o naravi učenja ter 
socialnih odnosih v šoli nam potrjujejo, da sta dobro 
počutje in klima kot učinka varnega in spodbudnega 
učnega okolja pomembna dejavnika učne zavzetosti in 
uspešnosti. Pri tem pa seveda z dobrim počutjem ne 
mislimo na lagodnost, pasivnost ali čutno ugodje, ampak 
na aktivno oziroma polno vključenost v učni proces in v 
dejavnosti, ki jih učenci doživljajo kot smiselne, ter v 
skupino, v kateri se čutijo sprejete in vključene. Raziskave 
različnih disciplin z nevroznanostjo vred (OECD) 
pojasnjujejo, da je za učinkovit učni proces pomembno 
tako to, da se učenci vanj čutijo vključeni tudi s čustvi (da 
jim je pouk zanimiv, smiseln, da jih nagovarja in angažira), 
kot to, da so v njem varni, povezani, spodbujeni, da jih ni 
strah in jih ne skrbi, ampak doživljajo občutek 
kompetentnosti o naravi učenja. To ne pomeni varljive 
tolažbe in popuščanja, ampak kombinacijo spodbudnosti 
in odločnosti (ang. »warm demander«), strukture in 
podpore oziroma opore, visokih pričakovanj, a realističnih 

ter podprtih z ustrezno stopnjevanim učiteljevim vodenjem. 

SADEŽI DRUŽBE – medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje 
Projekt Sadeži družbe bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko filantropijo z namenom v lokalnem 
okolju povezati učence s starejšimi občani. Celo leto bodo potekale različne dejavnosti, cilj 
sodelovanja pa je dvig kakovosti življenja vseh vključenih in povezovanje starejših z mladimi v okviru 
sodelovanja s Centrom za socialno delo Sežana, druženje s starostniki v Dutovljah, srečanje z 
upokojenimi delavci OŠ Dutovlje. 
 
DRUGO: 
o projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Sežana – Bodi viden, 

bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon …; preventivne delavnice za 4. in 5. razred, 
o aktivnosti ob pripravi in izvedbi 33. otroškega parlamenta ob tednu otroka (Duševno zdravje 

otrok in mladih), 
o projekt Turizmu pomaga lastna glava, 
o projekt Medvrstniško nasilje, 
o Delavnice Safe.si, varno z internetom, 
o Spodbujajmo ne kajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo 

izvajali od 4. do 9. razreda, 
o Zlati sonček – športni program za učence 1., 2.  in 3. razreda, 
o Krpan – športni program za učence 4.  in 5. razreda, 
o Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. 

razreda, 
o projekt Kulturna šola, 
o projekt Kulturno izobraženi smo bogatejši-abonma v Kosovelovem domu v Sežani, gledališke 

predstave v Ljubljani oz. Kopru, 
o projekt Rastem s knjigo, 
o projekt Naša mala knjižnica, 
o projekt Bralna hišica, 
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o projekt Razredna tržnica, 
o projekt Rovka Črkolovka, 
o projekt Mali princ v različnih jezikih, 
o projekt Ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, 
o projekt Noč branja, 
o projekt Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih, 
o projekt Varno na kolesu, 
o projekt Da ne zagori, 
o projekt Vzgoja za zdravje, Še vedno vozim, vendar ne hodim, 
o projekt Bralna značka Srečka Kosovela, 
o projekt Bralna pismenost – bralna knjižica, 
o projekt Pravljične ure v knjižnici, 
o projekt Minuta za zdravje, Gibalna abeceda 
o projekt Pisanje dnevnikov (4. in 5. razred), 
o projekt Nabiranje in sušenje rastlin za herbarij (4. razred), 
o projekt Novoletna tržnica, 
o projekt Zanimiv dogodek v tednu (5. razred), 
o projekt Aktivnosti ob Tednu otroka, 
o projekt Obdarovanja s prireditvijo za starejše občane v KS Tomaj v sodelovanju z Rdečim 

križem, 
o Projekt Sloinovacije. 

 
   

6.2 Posodabljanje pouka 
 

Zavedamo se pomena procesa posodabljanja pouka, ki je sestavni del državnega projekta prenove 
osnovne šole. Njegova realizacija je temeljni cilj prenove osnovne šole, saj bistveni del izobraževanja 
predstavlja prav poučevanje. Uspešno sodelujemo pri uvajanju ciljnega načrtovanja in timskega dela 
ter pri zgodnjem uvajanju naravoslovja v pouk (raziskovanje). 

Uvajanje aktivnejših oblik in metod dela v proces poučevanja predstavlja približevanje naših modelov 
standardom razvitejših držav. 

 

DEVETLETKA – NAČINI POUČEVANJA 
 
1. TRIADA 
(1., 2., 3. razred) 

– neobvezni izbirni predmet – TJA, 
– ciljno načrtovanje, 
– integriran pouk, 
– opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu, 
– dodatne strokovne pomoči za učence z različnimi težavami, 
– številčno ocenjevanje v 3. razredu, 
– izkustveno učenje, 
– poučevanje ob uporabi IKT z I-tablo. 

 
2. TRIADA 
(4., 5., 6. razred) 

– ciljno načrtovanje učnih sklopov, 
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– neobvezni izbirni predmeti, 
– ocenjevanje znanja z opisi doseženih nivojev (od enostavnega reproduciranja do zahtevnejše 

uporabe in analize), 
– dodatne strokovne pomoči za učence z različnimi težavami, 
– medpredmetno povezovanje, korelacija, 
– projektno učno delo, 
– uvajanje elementov aktivnejših oblik in metod dela z gibanjem, 
– individualni programi za nadarjene učence (predvidene šolske in prostočasne dejavnosti), 
– nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu – OBVEZNO. 

 
3. TRIADA 
(7., 8. in 9. razred) 

– ciljno načrtovanje, 
– problemski pouk, 
– raziskovalno delo – naloge, 
– multimedijski pouk, 
– navajanje učencev na samostojno delo z računalnikom in internetom ter I-tablo, 
– izbirni predmeti, 
– dodatne strokovne pomoči za učence z različnimi težavami, 
– individualni programi za nadarjene učence (predvidene šolske in prostočasne dejavnosti), 
– nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu – OBVEZNO. 

 

6.3 Izobraževanje učiteljev 
 
V okviru programov stalnega strokovnega izobraževanja pedagoških delavcev za šolsko leto 
2022/2023 se bodo pedagoški delavci naše šole udeleževali izobraževanj, ki bodo vezana na sprejete 
prednostne naloge šole. Vključevali se bodo v aktivno izobraževanje v okviru mentorskih šol in 
študijskih skupin, ki jih bodo izvajali učitelji mentorji, ter v izobraževanje Motivacije za učenje. 
Glede na priporočilo MIZŠ se bomo izogibali izobraževanj, ki zahtevajo kotizacijo. Pri planiranju 
izobraževanj bomo to priporočilo upoštevali, finančno pa pokrili do zneska, ki ga ministrstvo priznava 
v finančnem planu. 
 

PLAN STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV: 

– izobraževanja po katalogu KATIS MIZŠ, objavljenega na spletnih straneh in ostalih katalogih: 
ZRSŠ, katalog FF, Supra, Eduka …, 

– izobraževanje v okviru učiteljskega zbora – na šoli, 
– izobraževanje v okviru mrež mentorskih šol, študijskih skupin, 
– izobraževanje v okviru strokovnih društev in ostalih organizacij. 

 
6.3.1 Izobraževanja po katalogu MIZŠ (objavljen na spletnih straneh MIZŠ …) 

Nov sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
v Republiki Sloveniji je sestavljen tako, da vključuje dobre izkušnje iz prejšnjega sistema stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja in že sprejete usmeritve v okviru EU glede nadaljnjega razvoja 
izobraževanja in usposabljanja učiteljev. 

MIZŠ objavlja programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju na svetovnem spletu. Ostale institucije in zasebne družbe pa izdajajo svoje kataloge 
izobraževanj – Zavod za šolstvo, Supra, Eduka … 
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Nova oblika nabora programov omogoča iskanje: 
– po programskih sklopih oz. vrstah programov, 
– po tematskih sklopi oz. temah, 
– po izvajalcih, 
– po ciljnih skupinah. 

V nabor programov so vključeni: 

– študijski programi izpopolnjevanja (IZP) – pridobitev ustrezne izobrazbe za poučevanje 
določenega predmeta, 

– predpisani programi (PRP) – predpisani programi za doseganje ciljev novih učnih načrtov oz. 
katalogov znanja, 

– posodobitveni programi (PSD) – naročeni programi, ponavljanje lanskih programov, razen 
tistih, ki so jih nadomestili predpisani programi, 

– razpisani programi – programi za učiteljske zbore (UZB) – programi za profesionalni razvoj, 
osebnostno rast in širjenje dobre prakse. 

 

6.3.2 Izobraževanje v okviru učiteljskega zbora – na šoli 

– predavanja iz programa Šola za starše, 
– izobraževanje za učitelje preko seminarjev, svetovanja … 

 

Tudi v novem sistemu izobraževanja je ohranjena možnost, da strokovni delavci s seminarji pridobijo 
točke za napredovanje. 
 
6.3.3 Izobraževanje v okviru mrež mentorskih šol, študijskih skupin 

Tudi v tem šolskem letu so predvidena tri srečanja, drugo poteka na daljavo. Ovrednotena so s 
točkami za napredovanje. 

 
6.3.4 Izobraževanje v okviru strokovnih društev in ostalih organizacij 

O organizaciji izobraževanja se bomo na šoli sprotno odločali glede na vsebino seminarjev in čas 
izvedbe. Praviloma ima prednost izobraževanje, ki je objavljeno v Katalogu, saj je vsebinsko vezano 
na učne programe, ki se izvajajo v šoli. 

 

7 PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV 

7.1 Program pedagoškega vodenja 
 

Delo pedagoškega vodenja šole v šolskem letu 2022/2023 bo potekalo po naslednjih postavkah: 

– strokovno pedagoško in organizacijsko vodenje programa življenja in dela šole, 
– oblikovanje letnega delovnega načrta ter skrb za njegovo realizacijo, 
– opredelitev prednostnih nalog in njihovo uresničevanje v šol. letu 2022/2023, 
– prisostvovanje vzgojno-izobraževalnemu delu in analiza dela, 
– sodelovanje s strokovnimi organi in organi upravljanja šole. 

 

7.2 Delo učiteljskega zbora 
 

V šolskem letu 2022/2023 planiramo: 

– učiteljske konference, na katerih bomo reševali ključna strokovna vprašanja (uspeh, 
preverjanja in ocenjevanja, napredovanja, preverjanja po obdobjih, vzgojno problematiko…), 



43 

– učiteljske konference za realizacijo prioritetnih nalog, 
– učiteljske konference za reševanje tekočih nalog (pedagoški režim, cilji šole, izvedbeni načrti 

za vsebine posameznih dejavnosti, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev …) in 
spoznavanje nove zakonodaje. 

Sestajali se bomo na začetku leta, pred ocenjevalnimi obdobji in po potrebi. 

Plan dela: 

– planiranje skupnih vsebin dejavnosti šole, 
– obravnava učnega uspeha in vzgojne problematike učencev, 
– reševanje tekoče problematike. 

 

7.3 Delo učiteljev in razrednikov 
 

Oblikovanje in izdelava planov: 

– vzgojni plan razredništva in plan oddelčne skupnosti učencev, 
– skrb za realizacijo individualnih prilagojenih programov, 
– sodelovanje s starši, 
– sodelovanje v študijskih skupinah v okviru mentorske mreže. 
 
Izdelava programov in njihova realizacija: 

– dopolnilni in dodatni pouk, 
– naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, 
– delovne akcije, kulturni in športni dnevi, 
– izbira knjig za domače branje in bralno značko, 
– izdelava predlogov za izobraževanja, 
– študij pedagoške literature, 
– dopolnitve posameznih učnih načrtov, 
– obravnava problematike ocenjevanja, 
– sodelovanje z zunanjimi sodelavci in ustanovami. 

 

7.4 Delo šolske svetovalne službe 
 
Osnovna naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo preko 
svetovalnega odnosa nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju 
in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela ter tako prispeva k čim večji uspešnosti 
posameznikov, skupin in OŠ kot celote pri uresničevanju temeljnega ter drugih splošnih in posebnih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj in obenem temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj 
otroka, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno 
in duševno konstitucijo. 

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo ter se na strokovno 
avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. 
Sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (učenci, učitelji in drugimi strokovnimi delavci, starši, vodstvom šole 
in zunanjimi ustanovami) na področjih: 

– učenja in poučevanja, 
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– šolske kulture, vzgoje, klime in reda, 
– telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, 
– šolanja in poklicne orientacije, 
– socialno-ekonomskih stisk. 

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so: 
- sprejem in spremljanje uvajanja otrok v šolo, 
- poklicna orientacija učencev, 
- individualno in skupinsko svetovanje učencem, 
- svetovalno delo s strokovnimi delavci šole in starši, 
- sodelovanje z vodstvom šole, 
- analitično spremljanje vzgojno-izobraževalnih procesov, 
- podpora pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, 
- pomoč pri izdelavi individualiziranih programov dela za učence s posebnimi potrebami,  
- usklajevanje programov, ki jih izvajajo strokovni delavci in pomoč učencem s težavami, 
- evidentiranje in identificiranje učencev z različnimi oblikami nadarjenosti, vključno s 

psihološkim testiranjem, koordiniranje dela z nadarjenimi učenci, 
- pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk (finančna in materialna pomoč 

učencem in  staršem ter organizacija pomoči med letom). 
 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN TEŽAVAMI 
 
Na podlagi odločbe ZRSŠ o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo pripravimo učencem s posebnimi potrebami v sodelovanju s starši individualiziran 
program dela. Učencem s posebnimi potrebami v skladu z odločbami in individualnimi programi dela 
zagotavljamo prilagoditve tako pri organizaciji in izvajanju pouka kot tudi dodatno strokovno pomoč 
v obsegu določenih ur, ki jih izvajajo posamezni strokovni delavci.  

V skladu s konceptom Učne težave v OŠ učencem z učnimi težavami, ki nimajo odločbe o usmerjanju, 
pripravimo individualni delovni načrt pomoči, nudimo individualno in skupinsko pomoč in določene 
prilagoditve pri šolskem delu ter dopolnilni pouk.  

Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami z odločbami izvajajo specialne 
pedagoginje in logopedinja, ki pri nas dopolnjujejo svojo delovno obveznost. 

Učencem z vedenjskimi, čustvenimi, socialnimi, razvojnimi, osebnimi in drugimi težavami in njihovim 
staršem nudimo svetovalno pomoč ter sodelovanje z različnimi zunanjimi inštitucijami, ki obravnavajo 
tovrstne težave (CSD, svetovalni centri, Občina Sežana, zdravstveni domovi, MDPM, RK itd.) 

Za otrokov optimalni razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavi težav odločijo, da bodo 
poiskali ustrezno pomoč pri šolski svetovalni službi oz. drugih strokovnjakih. 

 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 
devetletni osnovni šoli. Izvajamo postopke evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev ter 
nadarjenim učencem v soglasju s starši pripravimo individualizirane programe dela. Nadarjenim 
učencem v okviru ponudbe šole nudimo dodatne dejavnosti:  

• vključevanje v interesne dejavnosti (šolske in izvenšolske dejavnosti), 
● vključevanje v dodatni pouk, 
● priprava in udeležba na različnih tekmovanjih, 
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● sodelovanje na različnih natečajih, prireditvah, v različnih projektih, 
● sodelovanje v poletni šoli ter na taborih,  
● individualno delo z mentorji, 
● udeležba na različnih delavnicah, razstavah,  
● prilagajanje rednega pouka: učitelji prilagajajo aktivne metode dela, učence spodbujajo k 

logičnemu razmišljanju in ustvarjalnosti, pri posameznih predmetih prejmejo dodatne 
zadolžitve, ki poglabljajo njihovo znanje in krepijo talente ter interese. 
 

7.5 Delo šolske knjižnice 
 
7.5.1 Interno bibliotekarsko delo: 

– vsebinsko in številčno zadostna nabava novih knjig in ostalega  gradiva za učence in učitelje, 
– strokovna ureditev in postavitev knjižnega gradiva, 
– odpis in izločanje zastarelega gradiva. 

 
7.5.2 Bibliopedagoško delo: 

– bibliopedagoško delo s posameznikom – ob izposoji, 
– knjižnična informacijska znanja od 1. – 9. razreda. 

 
 

7.5.3 Strokovno sodelovanje z delavci šole: 

– sodelovanje z učitelji pri nabavi strokovne literature, 
– načrtovanje in priprava učnih ur. 

 
7.5.4 Strokovno izobraževanje: 

– udeležba na seminarjih knjižničarjev. 

 

7.5.5 Ostale dejavnosti: 

– sodelovanje pri pripravi kulturnih dni, 
– predstavitev knjižnih novosti za učence in učitelje, 
– organizacija prireditve in podelitev bralnih značk, 
– sodelovanje pri pripravi šolskega glasila, 
– priprava priložnostnih razstav, 
– sodelovanje v projektu Rovka Črkolovka. 

 
 

8 PLAN DELA SVETA ŠOLE 

 

Svet šole OŠ Dutovlje je formiran na podlagi ustanovitelja šole Občine Sežana. Odlok o ustanovitvi, 
usklajen z novo šolsko zakonodajo, je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 23. januarja 2004 (Uradni 
list RS, št. 6/2004). Odlok o ustanovitvi je bil spremenjen in dopolnjen z objavami v Uradnih listih RS 
6. decembra 2005 (Uradni list RS, št. 109/2005), 4. julija 2008 (Uradni list RS, št. 67/2008), 5. marca 
2010 (Uradni list RS, št. 17/2010) in 27. novembra 2020 (Uradni list RS, št. 174/2020). Svet zavoda v 
sedanji sestavi je začel z delom februarja 2021. Prvo sejo Sveta zavoda smo imeli 15. 2. 2021. 
Ustanovitveni akt (Odlok) med drugimi določa mandat, sestavo in pristojnosti Sveta.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1997556
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1997556
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063028
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082232
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010668
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Svet šole sestavljajo: 

– trije predstavniki ustanovitelja: Zoran Grubišić, Deni Ristovski, Mojca Žerjal, 
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole: Nejta Bremec, Nina Intihar, Renata Jazbec, Sabina 

Kobal, Ljubomir Vasić, 
– trije predstavniki staršev: Andreja Gregorič Miklavec, Sonja Križaj, Mara Žerjal. 

 
 

Pristojnosti sveta šole so: 

– imenuje in razrešuje ravnatelja, 
– sprejema program razvoja zavoda, 
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
– odloča o uvedbi nadstandardnih programov, 
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka, 
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega 

razmerja, 
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v šoli, 
– sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda, 
– sprejme program razreševanja presežnih delavcev, 
– odloča o najemu kreditov, 
– opravlja druge, z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 

 
V okviru sveta šole v tem šolskem letu načrtujemo seje (septembra, februarja, maja), izjemoma pa 
tudi dodatne izredne seje Sveta šole.   
 
Na sejah bomo: 

– sprejeli letni delovni načrt šole za tekoče šolsko leto in poročilo o uresničitvi LDN v preteklem 
šolskem letu, 

– obravnavali in sprejeli letno poročilo za preteklo leto (poslovno in računovodsko), 
– obravnavali in sprejeli finančni načrt za tekoče leto, 
– spremljali realizacijo finančnega načrta šole, 
– obravnavali poročila o vzgojno-izobraževalnem delu med letom in predlagali različne ukrepe 

za izboljšanje pogojev dela in učinkovitosti, 
– obravnavali in sklepali o nadstandardnih programih in načinih njihovega financiranja, 
– obravnavali aktualno problematiko življenja in dela na šoli, 
– spremljali postopek izvedbe investicije na šoli, 
– obravnavali in spremljali predloge članov Sveta šole. 

 

9 SVET STARŠEV 

 

Svet staršev se sreča vsaj trikrat letno (jesenska seja — september, zimska seja – februar/marec, 
pomladanska seja — maj/junij). Prvo sejo sveta staršev skliče ravnatelj, ostale seje skliče predsednik 
sveta staršev. Predstavniki oddelkov na roditeljskih sestankih predstavijo sklepe sveta staršev in s 
starši razpravljajo o problematiki dela in življenja na šoli.  
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Predloge, pomisleke ali pohvale, za katere starši na roditeljskih sestankih presodijo, da jih je potrebno 
predstaviti svetu staršev, predstavnik predstavi na naslednji seji sveta staršev. Svet staršev se lahko 
sestane tudi izredno. Pobudo za sklic izredne seje lahko dajo predsednik, najmanj ena tretjina 
predstavnikov, večina staršev kateregakoli oddelka, ravnatelj ali svet zavoda.  

Svet staršev je po zakonu (66. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) eden 
od organov šole, katerega namen je organizirano uresničevanje interesov staršev in zakonitih 
zastopnikov učencev vključenih v osnovno šolo.  

 

Naloge in pristojnosti sveta staršev so: 

– voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,  
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,  
– daje mnenje k podrobnejšim kriterijem za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v 

naravi,  
– imenuje upravni odbor šolskega sklada,  
– lahko predlaga zadeve v obravnavo svetu šole,  
– predlaga svetu šole nadstandardne programe,  
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,  
– ima možnost imenovati predstavnike staršev za pritožbeno komisijo,  
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,  
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,  
– ima pravico obravnavati predlog pravil šolske prehrane,  
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, 
– sodeluje pri nastajanju predloga vzgojnega načrta ,  
– sodeluje pri nastajanju predloga pravil šolskega reda , 
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezen razred,  
– predlaga uvedbo dopolnilnih in obšolskih dejavnosti zavoda,  
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Predstavnika 
oddelka izvolijo starši oddelka na prvem roditeljskem sestanku z večino glasov tistih, ki so prisotni na 
roditeljskem sestanku. Svet staršev na prvi seji izvoli predsednika sveta staršev. 

Pristojnosti in naloge predsednika sveta staršev so: 

– predstavlja in zastopa svet staršev,  
– vodi in organizira delo sveta staršev,  
– sklicuje seje sveta staršev, predlaga dnevni red in vodi seje sveta staršev,  
– usklajuje sodelovanje sveta staršev z drugimi organi šole in sodeluje z ravnateljem,  
– opravlja druge naloge, za katere ga zadolži svet staršev v skladu z veljavnimi zakonskimi 

predpisi, odlokom o ustanovitvi, splošnimi akti šole in poslovnikom.  

Mandat predsednika traja do konca šolskega leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik lahko 
tudi odstopi ali pa je razrešen. Predlog za razrešitev lahko poda katerikoli predstavnik. Predstavniki o 
pobudi glasujejo na svetu staršev. Svet staršev je sklepčen, če je na seji navzoča večina predstavnikov. 
Svet staršev sprejema svoje odločitve z glasovanjem. Če v poslovniku ni določeno drugače, je predlog 
sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih predstavnikov. Glasovanje je lahko javno ali tajno. 

Skupni interes staršev, šole in družbe je kvaliteten vzgojno-izobraževalni šolski sistem, ki pripravlja 
otroke na življenje v 21. stoletju, nudi kvalitetno izobraževanje, podpira močna področja 
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posameznikov, vzgaja v duhu strpnosti, sožitja in nenasilja, spodbuja kreativnost, kritično mišljenje in 
odprtost duha, krepi vztrajnost in pogum ter privzgaja splošne civilizacijske norme in vrednote. Takšna 
šola je možna samo znotraj trikotnika starši-učitelji-otroci, v kateri med vsemi deležniki vlada 
spoštovanje in zaupanje. Zato imajo starši priložnost in dolžnost, da s strokovnimi delavci šole 
vzpostavijo zaupen, spoštljiv in odgovoren odnos, v katerem vsi skupaj delujejo v dobro vseh otrok na 
šoli. 
 

10 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN OKOLJEM 

 
Tudi v tem šolskem letu bomo izvajali že utečene in v praksi preverjene oblike komuniciranja s starši 
in drugimi udeleženci, ki sodelujejo pri uresničevanju programa življenja in dela šole. Za starše bomo 
organizirali Šolo za starše, ki jo bo izvajala šolska svetovalna služba in zunanji sodelavci. 

Sodelovanje s starši bo potekalo na naslednje načine: 

– redne tedenske govorilne ure ter skupne popoldanske govorilne ure, 
– roditeljski sestanki po načrtu, 
– skupinsko in individualno reševanje učno-vzgojne problematike, 
– individualno reševanje socialne in zdravstvene problematike, 
– sponzorstvo in donatorstvo raznih aktivnosti, 
– pomoč pri organizaciji aktivnosti za učence (ID, obiski predstav, izletov …), 
– Šola za starše. 
 
 

10.1 Sodelovanje šola – starši 
 
10.1.1 Govorilne ure 
 
Vsak učitelj si glede na urnik planira tedensko govorilno uro, ki jo obiskujejo starši po lastni želji ali na 
povabilo razrednika. Ta ura je običajno v dopoldanskem času.  

V šolskem letu 2022/23 bomo organizirali 8 skupnih govorilnih ur v popoldanskem času, ko imajo 
starši možnost komuniciranja z učitelji. Razpored teh govorilnih ur je razviden v šolskem koledarju in 
objavljen na spletni strani šole. 

 
SKUPNE GOVORILNE URE OŠ DUTOVLJE: 

•  drugi ponedeljek v mesecu od 18.00 do 19.00 
(10. okt; 14. nov.; 12. dec.; 9. jan.; 20. feb.; 13. mar.; 10. apr.; 8. maj) s predhodnim dogovorom 

•  tedenske (glej preglednico strokovnih delavcev) 
•  po dogovoru 

 
SKUPNE GOVORILNE URE PŠ TOMAJ: 

• drugi ponedeljek v mesecu od 18.00 do 19.00 
(10. okt; 14. nov.; 12. dec.; 9. jan.; 20. feb.; 13. mar.; 10. apr.; 8. maj) s predhodnim dogovorom 

• tedenske (glej preglednico strokovnih delavcev) 
• po dogovoru 

 
 
 

http://osdutovlje.splet.arnes.si/o-soli/delavci-sole/
http://osdutovlje.splet.arnes.si/o-soli/delavci-sole/
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10.1.2 Roditeljski sestanki 
 

Plan roditeljskih sestankov  
 
1. RAZRED – DUTOVLJE 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI 
UČITELJ 

IZVAJALCI 

    1. Roditeljski sestanek za 1. a razred 15. september 
2022 

Tina Orel Ostrouša 
Tina Orel Ostrouška 

Petra Malalan 
    2. Analiza dela v oddelku ob zaključku 1. 

ocenjevalnega obdobja  
februar 2023 Tina Orel Ostrouša 

Tina Orel Ostrouška 
Petra Malalan 

3. Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku ter priprave na naslednje šolsko 
leto  

maj 2023 Tina Orel Ostrouša 
Tina Orel Ostrouška 

Petra Malalan 

  
1. RAZRED - TOMAJ 

Zap 
št.  

VSEBINA  DATUM  ODGOVORNI 
UČITELJ  

IZVAJALCI  

1.  Roditeljski sestanek - predstavitev dela  14. september 
2022  

Lavra Konič  
Lavra Konič, Nina 
Mohorčič  

2.  Predstavitev opisnega ocenjevanja in 
predstavitev govornih težav povezanih z 
branjem  

november 2022  
Lavra Konič  

  

Lavra Konič, logoped 

3.  Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku v tem šolskem letu  maj/junij 2022  

Lavra Konič  

  

Lavra Konič 

  
2. RAZRED – DUTOVLJE 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI UČITELJ IZVAJALCI 

1. Predstavitev LDN-ja za 2. a razred 14. september 
2022 

Nataša Bric 
Nataša Bric 

2. Analiza dela in dosežkov  v 2. a razredu 
ob zaključku prvega ocenjevalnega 
obdobja 

februar 2023 Nataša Bric 
 

Nataša Bric 

3. Analiza dela in dosežkov  v 2. a razredu  v 
drugem ocenjevalnem obdobju 

maj 2023 Nataša Bric 
Nataša Bric 

  
2. RAZRED - TOMAJ 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI UČITELJ IZVAJALCI 

1. Roditeljski sestanek za 2. b razred 14. september 
2022 

Lavra Konič 
Lavra Konič 

2. Predstavitev opisnega ocenjevanja in 
predstavitev govornih težav povezanih z 
branjem  

november 2022  
Lavra Konič  

  

Lavra Konič, 
logoped 

3. Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku v tem šolskem letu  

maj 2023 
Lavra Konič Lavra Konič 

  
3. RAZRED – DUTOVLJE 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI UČITELJ IZVAJALCI 

1. Predstavitev LDN-ja za 3. a razred 15. september 
2022  

Nataša Vrabec Fon 
Nataša Vrabec Fon 
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2. Analiza dela v oddelku v prvem 
ocenjevalnem obdobju ter predstavitev 
tečaja prilagajanja na vodo 

januar 2023 Nataša Vrabec Fon 
 

Nataša Vrabec Fon 

3. Analiza dela in dosežkov v oddelku v tem 
šolskem letu 

maj 2023     Nataša Vrabec Fon 
Nataša Vrabec Fon 

  
3. RAZRED - TOMAJ 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI 
UČITELJ 

IZVAJALCI 

1. Predstavitev LDN-ja za 3.B razred  13. september 
2022  

Vida Pipan  Vida Pipan  

2. Analiza dela v oddelku v prvem 
ocenjevalnem obdobju  

februar 2023  Vida Pipan  Vida Pipan  

3. Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku v tem šolskem letu  

       junij  2023     Vida Pipan  Vida Pipan  

  
4. RAZRED – DUTOVLJE 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI 
UČITELJ 

IZVAJALCI 

1. Predstavitev LDN-ja za 4. a razred 13. september 
2022 

Anita Ukmar 
Anita Ukmar 

2. Analiza dela in dosežkov v oddelku v 
prvem ocenjevalnem obdobju 

februar 2023 Anita Ukmar 
Anita Ukmar 

3. Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku v tem šolskem letu 

maj  2023 Anita Ukmar 
Anita Ukmar 

  
4. RAZRED – TOMAJ 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI 
UČITELJ 

IZVAJALCI 

1. Predstavitev LDN-ja za 4.B razred  13. september 
2022  

Vida Pipan  Vida Pipan  

2. Analiza dela v oddelku v prvem 
ocenjevalnem obdobju  

februar 2023  Vida Pipan  Vida Pipan  

3. Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku v tem šolskem letu  

       junij  2023     Vida Pipan  Vida Pipan  

  
 5. RAZRED – DUTOVLJE 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI 
UČITELJ 

IZVAJALCI 

1. Predstavitev LDN-ja za 5. a razred 13. september 
2022 

Tanja Planinšček 
Tanja Planinšček 

2. Analiza dela in dosežkov v oddelku v 
prvem ocenjevalnem obdobju 

februar 2023 
Tanja Planinšček Tanja Planinšček 

3. Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku v tem šolskem letu  

    april 2023 
Tanja Planinšček Tanja Planinšček 

  
5. RAZRED - TOMAJ 

Zap. 
št. 

VSEBINA DATUM ODGOVORNI UČITELJ IZVAJALCI 

1. Predstavitev LDN-ja za 5. b razred 14. september 
2022 

Valentina Novič 
Valentina Novič 

2. Analiza dela v oddelku v prvem 
ocenjevalnem obdobju 

februar 2023 
Valentina Novič Valentina Novič 

3. Analiza dosedanjega dela in dosežkov v 
oddelku v tem šolskem letu  

maj 2023 
Valentina Novič Valentina Novič 
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6. RAZRED  

Zap. 
št.  

VSEBINA  DATUM  ODGOVORNI 
UČITELJ  

IZVAJALCI  

1.  Predstavitev LDN-ja za 6. razred  
13. september 

2022  
Ljubomir Vasić, 

Tomaž Špegelj 
Ljubomir Vasić,  

 Tomaž Špegelj  

2.  
Analiza dela v oddelku po zaključku 1. 
ocenjevalnega obdobja 

februar 2023  
Ljubomir Vasić, 

Tomaž Špegelj 
Ljubomir Vasić,  

 Tomaž Špegelj  

4.  
Analiza dela v oddelku ob zaključku 
šolskega leta  

maj 2023  
Ljubomir Vasić, 

Tomaž Špegelj 
Ljubomir Vasić,  

 Tomaž Špegelj  

  
7. RAZRED  

Zap. 
št.  

VSEBINA  DATUM  ODGOVORNI 
UČITELJ  

IZVAJALCI  

1.  Predstavitev LDN za 7. razred  
15. september 

2022  
Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla Ramirez  

Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla 
Ramirez  

 
2.  

  
Zimska šola v naravi  november 2022 

Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla Ramirez 

Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla 
Ramirez  

 
3.  

Analiza dela v oddelku po zaključku 1. 
ocenjevalnega obdobja  februar 2023 

Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla Ramirez 

Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla 
Ramirez  

4.   Analiza dela v oddelku ob zaključku 
šolskega leta  maj  2023 

Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla Ramirez 

Barbara Kovač 
Jurančič, Lejla 
Ramirez  

  
8. RAZRED  

Zap. 
št.  

VSEBINA  DATUM  ODGOVORNI 
UČITELJ  

IZVAJALCI  

1.  Predstavitev LDN za 8. razred,  12. september 
2022  

Bojan Miklavec,  
Nejta Bremec  

Bojan Miklavec,  
Nejta Bremec  

 
2.  

  
Zimska šola v naravi  

november 2022 
Bojan Miklavec, 
Nejta Bremec 

Bojan Miklavec, 
Nejta Bremec 

3.  Analiza dela v oddelku po zaključku 1. 
ocenjevalnega obdobja  

februar 2023  
Bojan Miklavec,  
Nejta Bremec  

Bojan Miklavec, 
 Nejta Bremec  

4.  Analiza dela v oddelku ob zaključku 
šolskega leta  

maj 2023  
Bojan Miklavec,  
Nejta Bremec  

Bojan Miklavec, 
 Nejta Bremec  

   
9. RAZRED  

Zap. 
št.  

VSEBINA  DATUM  ODGOVORNI 
UČITELJ  

IZVAJALCI  

1.  Predstavitev LDN za 9. a in 9. b razred, 
predstavitev programa in organizacije 
planinske šole v naravi  

5. september 
2022  

Doroteja Kavčič  
Sara Žagar, Nina Intihar  

Doroteja Kavčič  
Nina Intihar, 
Sara Žagar  

2.  Analiza dela v oddelku v prvem 
ocenjevalnem obdobju,  vpis v srednje 
šole  

januar 2023 
Katja Zupančič  

Nina Intihar  
 Sara Žagar  

Katja Zupančič  
Nina Intihar  
 Sara Žagar  

3.  Analiza dela v oddelku v drugem 
ocenjevalnem obdobju, priprave na 
valeto  

april 2023 
Nina Intihar  
Sara Žagar  

Nina Intihar  
 Sara Žagar  
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SEPTEMBER  
– seznanitev z delom in življenjem na šoli – spletna stran šole in LDN, 
– predstavitev poteka Nacionalnega preverjanja znanja 
– seznanitev in organizacija planinske šole v naravi 

 
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR 

– življenje in delo v 1. ocenjevalnem obdobju in obdaritev ob novem letu, 
– predstavitev postopka vpisa na srednjo šolo, 
– razvojne značilnosti otrok ob vstopu v osnovno šolo, 
– seznanitev z opisnim ocenjevanjem, 
– predavanje logopedinje: na kakšne težave naletimo ob učenju branja. 

 
APRIL, MAJ 

– predavanje: Šola za starše, 
– zaključek s predstavitvijo dejavnosti in napotki za naslednji razred – potrebščine, ankete, 

prijavnice … 
 

10.1.3 Šola za starše 
 

Razred Vsebina oblika izvaja datum 

1. r. – 9. r. 

Pomoč otroku pri kariernem 

odločanju predavanje 
LU Nova 
Gorica 

november 2022 

1. r. – 9. r. Vzgoja za internet predavanje Safe.si 4. oktober 2022 

1. r. – 9. r. Odnosi in socialne veščine v šoli predavanje 
Modra 
akademija 

 
marec 2023 

 
10.1.4 Ostale oblike 
 
Ostale oblike sodelovanja, ki so navedene v začetku poglavja, planira in realizira vsak razrednik glede 
na letni načrt razrednika ali načrt oddelčne skupnosti. 
 

10.2 Sodelovanje šola – okolje 
 
V svojem okolju se naša šola povezuje z najrazličnejšimi ustanovami, ki lahko na kakršenkoli način 
prispevajo k uresničevanju ciljev šole. Oblike in vsebine sodelovanja so odvisne od ciljev šole in 
interesa okolja: 

– srednja šola – poklicno usmerjanje (samo uporaba prostorov), 
– knjižnica v Sežani – priprava tematskih ur, ogledi razstav, 
– zdravstveni dom – sistematski pregledi, zdravstveno varstvo, preventiva - predavanja, 

zobozdravstveno varstvo, sistematski zobozdravstveni pregledi, preventiva za čiste zobe, 
– gasilci – preventiva, projekti, 
– društva – lovci (sodelovanje v projektih), balinarji, 
– podjetja – ekskurzije, naravoslovni dnevi, tehnični dnevi, 
– športni klubi – nogomet, košarka …, 
– ostali: prevoz otrok – Nomago, varnost – policija, 
– Društvo za razvoj podeželja, 
– LAS, 
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– strokovne institucije – Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Center za 
socialno delo, 

– krajevne skupnosti, 
– komuna Vreme, 
– MDPM Sežana, 
– Podlaga Sežana, 
– Rdeči križ Slovenije, izpostava Sežana. 

 
 

11 POTRDITEV LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 
Letni delovni načrt šole spremlja in dopolnjuje vodstvo šole. Vsebina Letnega delovnega načrta je 
posredovana učiteljskemu zboru, svetu staršev in svetu šole. Svet šole sprejme podane vsebine dela 
na seji sveta in spremlja izvajanje skozi tekoče šolsko leto. 

Za uspešno realizacijo Letnega delovnega načrta (LDN) so odgovorni vsi delavci šole. 
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12 URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

 
Letni delovni načrt Osnovne šole Dutovlje je temeljni dokument za delo. Z njegovo realizacijo bomo 
uresničevali cilje sodobne šole. Obveznosti vseh delavcev so opredeljene tudi v šolski zakonodaji.  

Delovne naloge se bodo med letom tudi dopolnjevale s sklepi strokovnih organov šole, okrožnicami 
ter navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo Republike Slovenije ter 
s sklepi ustanovitelja. 

Za realizacijo Letnega delovnega načrta so odgovorni vsi delavci šole. 

 

Nosilci posameznih zadolžitev: 

– Svet šole: sprejema letni delovni načrt in spremlja njegovo realizacijo, 
– učiteljski zbor: opravlja vzgojno-izobraževalni proces, oblikuje analize in smernice za nadaljnje 

delo, 
– razredniki: so odgovorni za vzgojno-izobraževalno in ostalo delo v svojem oddelku, 
– učiteljski zbor oddelkov: je odgovoren za realizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, DDP, 

pripravo individualiziranih programov in drugih aktivnosti v razredih, 
– ravnateljica: je odgovorna za pedagoško delo in organizacijo dela šole, ekonomsko poslovanje 

ter drugo delo v zvezi z veljavno zakonodajo, 
– tajnik VIZ in računovodkinja: sta odgovorna za ažurno administrativno delo, za točno in 

sprotno vodenje finančnega poslovanja, ki je vezano na učence in celotno poslovanje šole ter 
za natančno in sprotno vodenje vseh finančnih zadev, 

– tehnično osebje: je odgovorno za dejavnost kuhinje, vzdrževanje in gospodarnost pri  
vzdrževanju vseh šolskih prostorov. 

 

V prilogi: 
- Letni delovni načrti v oddelkih v šolskem letu 2022/2023 
 
Dutovlje, september 2022 
Številka: 6006-2/2022 
               

 

 


