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Spletna stran: http://www.os-ajdovscina.si 
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ORGANIZACIJA 
 

FINALE 
 

VODJA TEKMOVANJA:  Zalka Bolčina 
 
 
TEKMOVALNA KOMISIJA: Bernarda Pohleven 
 
 
SODNIKI: Marko Pirc, Matjaţ Pirc, Ivan Motovina in 
Milan Motovina 
 
 
POVEZOVANJE PRIREDITVE:  Gregor Bolčina 
 
 
UPRAVLJALEC SEMAFORJA IN ZAPISNIKAR:  Špela 
Bolčina, Andrej Hrobat, Januš Lapajne in Jani Svetik 
 
 
ZDRAVNIŠKA SLUŢBA:  Nadja Premrl 
 
 
FOTOGRAFIJA:  Jasmina Putnik 
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OŠ  DANILA LOKARJA  AJDOVŠČINA 

 
AJDOVŠČINA je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na 
zahodnem delu Slovenije. 
Mesto se ponaša z izredno bogato in razgibano zgodovino, ki sega tja v 3. stoletje. 
Na območju današnjega mesta je bila v 3. stoletju zgrajena naselbina Ad Fluvium 
Frigidum (mesto ob mrzli reki). 
 
Tu je osnovna šola, ki nosi ime po zdravniku in pisatelju dr. Danilu Lokarju. 

V znaku šole so trije trikotniki. Učenec, starši, 
učitelji - tri ogljišča enakostraničnega 
trikotnika in vsi trije so enakopravni in enako 
pomembni. Ko med njimi vlada sozvočje, je 
človek srečen. 
Trije trikotniki: dom, jezik, zemlja izhajajo tudi 
iz Lokarjevega dela. Pojavljajo se tri barve, ki 
imajo svoj pomen: rumena za ustvarjalnost, 

veselje in radoživost, modra za modrost, razum in znanje, siva za mir, zbranost in 
urejenost. Vse to  tudi smo ! 
 
Pouk poteka na matični šoli v Ajdovščini, imamo pa tudi eno podružnično šolo v 
Lokavcu. 
 
Na naši šoli se učimo, tekmujemo, raziskujemo, likovno ustvarjamo, pojemo, igramo 
in dosegamo vidne uspehe. 
 
Naš mladinski pevski zbor je že vrsto let najboljši na revijah doma, gostujemo pa tudi 
v tujini.  
Več let pripravljamo likovni natečaj Naš kraj, na katerem učenci  iz primorskih krajev 
z  različnimi likovnimi izdelki predstavljajo svojo dediščino in jo na ta način ohranjajo. 

Smo tudi odlični športniki.  
Čeprav nimamo atletske steze, smo na državnem        
atletskem tekmovanju vedno uspešni.  
Letos je ženska atletska ekipa na državnem 
ekipnem tekmovanju  dosegla drugo mesto, fantje 
pa so dosegli peto mesto. Vsako leto  imamo tudi 
posameznike, ki se uvrstijo v finale Velikega 

atletskega pokala.             
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Naši gorski kolesarji so v ekipnem 
točkovanju dosegli drugo mesto. Prav tako 
imamo tudi državno podprvakinjo v 
gorskem kolesarjenju med posameznicami. 
 
 
 
 
 
Rokomet je šport, ki ima  v Ajdovščini že 
več kot petdeset-letno tradicijo. Z njim se 
učenci srečajo pri urah športne vzgoje ali v  
popoldanskem času  v moškem in ženskem rokometnem klubu. Na šoli se lahko 
pohvalimo z vrsto nastopov ekipe deklic na finalnih turnirjih.  Z  ekipo dečkov smo v 
letu 2006 postali državni prvaki. V šolskem letu 2009/10 pa so starejši dečki osvojili 
drugo mesto. 
 

 
 
 
 

Na državnem ekipnem tekmovanju v plavanju je 
naša ekipa dosegla drugo mesto. 
 

 

 
Imamo tudi odlične nogometaše in HIP-HOP plesalke, ki na šolskih plesnih festivalih 
posegajo po najvišjih mestih. 
Dosegamo pa tudi mnoga zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz znanja 
slovenščine, matematike, razvedrilne matematike, angleščine, fizike, kemije, logike, 
zgodovine, tehnike in tehnologije,.. 
 
 
 

 
 

http://www2.arnes.si/~osngdl2s/obvestila0910/finale_rokomet/inde
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Predstavitev občine Breţice 
 
Občina Brežice se razprostira na 268 km2  in leži ob sotočju rek Krke in Save. Po 
zadnjem popisu ima 23.253 prebivalcev, ki živijo v 109 naseljih oziroma v 20 
krajevnih skupnostih. Ima zelo pomembno geostrateško lego. Tu poteka pomembna 
cestna in železniška povezava. Tudi meja je pomemben dejavnik in predstavlja 
desetino vse meje s sosednjo državo Hrvaško; ob vstopu v EU bosta v občini Brežice 
kar dve od šestih mejnih kontrolnih točk s Hrvaško. Glavni gospodarski panogi sta 
trgovina in obrt. Zelo pomembno pa je tudi kmetijstvo, saj je število prebivalcev v 
Posavju, ki se ukvarja s kmetijstvom drugo v Sloveniji. Prav tako je razvit turizem, saj 
se letno beleži preko 480.000 nočitev. Gonilna sila razvoja turizma so Terme Čatež, 
ki so največje naravno zdravilišče in drugo največje slovensko turistično središče ter 
spadajo v sam vrh kongresnega turizma. Občina ima bogato kulturno dediščino. 
Imamo štiri gradove: Pišece, Bizeljsko in Mokrice, ki imajo v svojem sklopu golf 
igrišče, ter grad Brežice, v katerem je  muzej in se ponaša z največjo in najlepšo 
poslikano viteško dvorano na Slovenskem. V njej se med drugim odvija  že 
mednarodno priznani festival stare glasbe Festival Brežice, ki bogati kulturno 
dogajanja v poletnem času. Brežice postajajo kulturno in izobraževalno središče. V 
občini Brežice se zavedamo, da je za razvoj nujno potrebno vlagati v človeške vire  in 
znanje. Poleg dveh srednjih šol je v Brežicah nastala tudi višja šola kot nadgradnja 
srednje  ekonomske šole.  
Na Bizeljskem so ohranjene repnice; to so izdolbene vinske kleti v silikatnih peskih in 
jih najdemo samo na tem koncu Slovenije; lahko rečemo, da so prava atrakcija za 
turiste. Skozi občino Brežice potekata dve vinski cesti: Bizeljsko-sremiška in 
Podgorjanska vinska cesta, ki bogatita turistično ponudbo z vini in kulinariko. Več 
informacij o turistični ponudbi lahko dobite na Zavodu za turizem občine Brežice. Za 
brežiško občino lahko rečemo, da je občina priložnosti  in prihodnosti. Priložnost je v 
naravnih danostih, prihodnost pa v znanju in povezovanju. 
Okolica današnjih Brežic je bila poseljena že v prazgodovini. To potrjujejo bogati 
keltski grobovi iz drugega stoletja pred našim štetjem, najdeni na območju sejmišča. 
Kraj se prvič omenja leta 1241 kot Rein (nem. breg), na začetku 14. stoletja je postal 
trg in leta 1345, morda že leta 1322, se omenja kot mesto, ki je bilo eno izmed 
središč salzburške posesti. Brežice so se razvijale okoli renesančnega gradu in so 
imele pravokotno ulično zasnovo. Postale so pomembno obrtno in trgovsko središče 
jugovzhodnega dela Štajerske in so imele svojo kovnico denarja. Ob koncu 15. 
stoletja jih je opustošil madžarski kralj Matija Korvin, znan tudi kot kralj Matjaž. V 
času turških vpadov so bile večkrat požgane in izropane. V slovenskem kmečkem 
uporu leta 1515 sta pogorela stari grad iz prve polovice 12. stoletja in mesto. Grad so 
kasneje obnovili in utrdili z vogalnimi obrambnimi stolpi, tako da je edini v Posavju 
kljuboval napadom upornih kmetov med hrvaško-slovenskim uporom leta 1573, pod 
vodstvom Matije Gubca.  
V novem veku so Brežičani živeli predvsem od trgovine in prometa. Ker leži mesto ob 
reki Savi, ki je bila pomembna vodna pot iz avstrijskih pokrajin proti vzhodu, je bilo tu 
živahno rečno pristanišče. Še danes je ob nekdanjem bregu ohranjenih nekaj večjih 
hiš bogatih trgovskih družin. Kljub temu so bile Brežice predvsem upravno in obrtno 

http://www.vinska-cesta.com/
http://www.turizem-brezice.info/
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središče Spodnjega Posavja na štajerski strani in so tekmovale s Krškim, ki je bilo 
enako pomembno na kranjski strani. Da bi se postavili po robu načrtni germanizaciji 
ob koncu 19. stoletja, so Slovenci v mestu ustanovili čitalnico, posojilnico in narodni 
dom. Nemški okupator je leta 1941 izgnal iz mesta in okolice 17.259 ljudi in v 
izpraznjene hiše naselil kočevske Nemce in priseljence iz Besarabije. 28. oktobra 
1941 je bila ustanovljena Brežiška partizanska četa z nalogo, da prepreči izselitev 
Slovencev iz teh krajev. Po drugi svetovni vojni se je začel hitrejši gospodarski 
razvoj.  
Med kulturnozgodovinskimi spomeniki Brežic je najpomembnejši grad, ki se prvič 
izrecno omenja leta 1249, v drugi polovici 17. stoletja pa je bil preurejen v baročnem 
slogu. V njem sta razkošno poslikani viteška dvorana in kapela. Danes so tu 
razstavljene zbirke Posavskega muzeja – kulturna dediščina Posavja. V mestu sta 
župnijska cerkev sv. Lovrenca iz 18. stoletja in cerkev sv. Roka iz 17. stoletja, v 
Šentlenartu pa je v 19. stoletju prezidana cerkev sv. Lenarta, ki stoji na mestu 
prejšnje cerkve iz 15. stoletja. V Brežicah sta umrla kipar Vladimir Stoviček (1896-
1989) ter slikar in grafik Franjo Stiplovšek (1889-1963). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

OSNOVNA ŠOLA BREŢICE 

OŠ Brežice je dobila ime po mestu, v katerem se nahaja. Je največja osnovna šola v 
Občini Brežice, saj jo obiskuje 688 učencev, ki jih vzgaja in izobražuje 76 strokovnih 
delavcev. Šola ima 32 oddelkov, 16 na razredni, 14 na predmetni stopnji ter 2 
oddelka osnovne šole s prilagojenim programom. Šolska stavba je svetla in lepa (leta 
2009 je bila temeljito obnovljena) in je tudi dobro opremljena. 

Strokovni delavci posvečamo vso skrb temeljnemu poslanstvu, to je vzgoji in 
kvalitetnemu izobraževanju, spodbujamo pa tudi razvoj kulture, športa in plesa, 
glasbe, likovnega ustvarjanja ter zdravega življenjskega sloga, saj želimo izobraziti in 
vzgojiti zdrave in dobre mladostnike z odličnim znanjem. Ponašamo se s kvalitetno 
pripravljenimi dnevi dejavnosti in prireditvami za javnost, naši učenci pa se pojavljajo 
na mnogih tekmovanjih iz znanja in športa, kjer dosegajo dobre uvrstitve - tudi na 

http://www.posavski-muzej.si/
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najvišjih ravneh. Strokovni delavci se redno izobražujemo, svoje znanje pa s 
pisanjem strokovnih člankov, predstavitvijo referatov, izdelavo in promocijo e-gradiv 
… širimo tudi navzven .  

OŠ Brežice je znana po projektu Od kakovosti k odličnosti - znotraj katerega se 
skrivajo štirje projekti oz. »klobuki« kot jih tudi imenujemo: Knjiga plus (skrb za jezik 
in razvoj različnih vrst pismenosti s pomočjo IKT – www.simos2.si, izid knjige Pet M-
jev ki so jo napisali učenci …), Danes je moj enkraten dan (skrb za zdrav način 
življenja – za dovolj gibanja in zdravo prehrano v okviru projektov Zdrava šola, 
Jabolko v šoli, Shema šolskega sadja, Fit Slovenija), Biti in imeti (izgradnja učilnice 
naravoslovja v naravi in inovacijski projekt Brez dreves ni gozda) ter Jaz, ti, mi 
(večletno partnerstvo v mrežah Comenius in UnescoAspnet šol, sodelovanje s 
Festivalom Brežice, Pef v Ljubljani in Kopru, ZRSŠ, ŠR...). 

Skozi »klobuke« učenci, delavci šole in ostali, ki so posredno vključeni, uresničujemo 
vizijo šole – gradimo razmere, ki omogočajo nadpovprečno rast ter vrhunsko 
kakovost – odličnost v vseh segmentih delovanja posameznika in šole kot celote. 
Skratka, razviti želimo dobrega človeka z odličnim znanjem. 

Da smo na pravi poti, kažejo rezultati, ki jih dosegamo. Leta 2005 smo tako prejeli 
nagrado Ministrstva za šolstvo in šport RS za poglobljeno razvojno del in priznanje 
Občine Brežice. V letu 2006 smo prejeli priznanje in nagrado Občine Brežice za 
inovativno dejavnost (za didaktični model za razvoj pismenosti Od kakovosti k 
odličnosti) ter priznanje za doseženo drugo mesto v državi na tekmovanju Moja 
dežela – lepa in gostoljubna. Leta 2009 smo prejeli naziv kulturna šola, in sicer nam 
je bil naslov podeljen za 4 leta. Šest let zapovrstjo (2005-2010) pa smo tudi dobitniki 
priznanja in nagrade Ministrstva za šolstvo in šport RS za najuspešnejšo športno 
šolo. 

Dosežki in nagrade so nam v ponos, hkrati pa nas zavezujejo k dobremu delu tudi v 
bodoče. 

 

 

http://www.simos2.si/
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OSNOVNA ŠOLA 
MIHE PINTARJA TOLEDA 

VELENJE 
 
OŠ Mihe Pintarja Toleda je centralna šola , v njeni sestavi je Podružnična šola 
Plešivec. Zgrajena je bila 1960. leta in nosi ime po španskem borcu, borcu NOB in 
učitelju Mihi Pintarju Toledu. Po svoji specifični arhitekturi (paviljonski tip gradnje, 
vsak razred je hiška zase z atrijem), je  v  Slovenskem prostoru izjema, je pa gotovo 
primer vzorčne, funkcionalne in humane šolske arhitekture.  
Leži na severnem delu mesta, obdana je z večjimi in manjšimi zgradbami in 
institucijami (Zdravstveni dom, Dom za varstvo odraslih, OŠ s prilagojenim 
programom, Center srednjih šol…), ki so izrednega pomena za mesto Velenje. Šola 
ima veliko zunanjih (zelenic) in igralnih površin in s funkcionalno uporabo atrijev, 
vsak naš učenec tudi  v času bivanja na šoli ,  med odmori in prosti čas preživi v 
naravi. 
Lega naše šole nam narekuje, da je prometna varnost naših otrok med prednostnimi 
nalogami. Šola dobro sodeluje z organizacijami, ki so v naši neposredni bližini, prav 
tako pa je tudi zgledno sodelovanje z mestno občino.   
Šola je že vrsto let mesto, kjer mnogi bodoči učitelji opravljajo svojo pedagoško 
prakso, izvajamo mentorstva učiteljem pripravnikom, pa tudi vrsto raziskovalnih 
projektov in hospitacijskih dejavnosti. Sodobne oblike in metode dela z učenci pa 
imajo svoj rezultat. 
Moto naše šole je : Na naši šoli spoštujemo sebe., 
                                Skupno smo najboljši, 
                                ker moremo biti. 
Ves čas si prizadevamo držati korak s časom, zato izvajamo več prednostnih nalog  
in projektov, ki ustvarjajo pogoje za optimalen razvoj otrokovih sposobnosti. 
Zelo uspešno sodelujemo na različnih tekmovanjih in natečajih doma in v tujini iz 
vseh področij življenja in dela šole. S šolskimi projekti in raziskovalnimi nalogami 
sledimo novostim na različnih področjih šolskega dela. 
Na šoli deluje kar 58 interesnih dejavnosti, ki pokrivajo vsa področja, posebno mesto 
pa med krožki, kljub majhni telovadnici in neprimernim prostorom, zavzemajo športni 
krožki. Tako pri skupinskih kot pri individualnih športih, dosegajo naši učenci 
vrhunske rezultate. Še posebej nas odlikujejo odlični dosežki v rokometu in atletiki. 
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Učenca naše šole sta bila tudi  zelo znana vrhunska športnika  teniška igralka 
Katarina Srebotnik in rokometaš Vid Kavtičnik.  
 

 

OŠ DRAGOMIRJA BENČIČA BRKINA HRPELJE 
 
Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina  Hrpelje leži na območju občine Hrpelje – 
Kozina, ki se razprostira na območju Brkinov, Čičarije in Malega Krasa. Osnovna 
značilnost je velika prometna tranzitnost območja, saj tu vodijo glavne prometne poti 
Ljubljana-Koper in Reka-Trst. Širše  jo obdajajo tri severno jadranska pristanišča 
(Koper, Trst in Reka). 
 
 

 
 
 

Šolo je relativno majhna saj jo obiskuje 280 učencev. Prav zaradi majhnosti je 
vzdušje na šoli bolj prijetno in vsak uspeh učencev zelo odmeven. Šola je znana po 
udeležbi pri projektih Ekošole, Šport Špas in podobno. Še posebej smo veseli 
vsakega uspeha, ki jih naši učenci dosežejo na šolskih športnih tekmovanjih. 
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FINALISTKE ROKOMETA 
 

V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 

V četrtek, 14.04.2011, smo v športni dvorani Police – Ajdovščina izpeljali 
finale državnega tekmovanja v rokometu za učenke. Na tekmovanju so 
se pomirile ekipe naslednjih šol: 
 
OSNOVNA ŠOLA 
MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE 
 
Vodja ekipe: SAMO GORIŠEK 
 

 
 
 

Številka 
dresa 

Ime in priimek 

7 ANAMARIE POTRČ 

1 INES PIJUKOVIĆ 

3 ELMA MEHMEDAGIĆ 

5 ENIS TABAKOVIĆ 

6 PETRA TOMIĆ 

8 NIKA DOLINŠEK 

9 MILICA MIČIĆ 

10 SARA OVNIČEK 

11 TAIDA ALEKIĆ 

12 PIA TAJNIK 
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OSNOVNA ŠOLA 
BREŽICE 

 
Vodja ekipe: HENRIK OMERZU 

 

 
 
 

Številka 
dresa 

Ime in priimek 

2 MONIKA PAVLOVIČ 

3 NIKA BUDIČ 

4 LARA OMERZU 

5 KAJA BUDIČ 

6 KAJA ČERNELIČ 

8 LANA BERIBAK ŠOLAR 

9 SERGEJA KRŢAN 

10 NINA PREDANIČ 

11 LORELLA VAŠCER ERBAN 

12 PIA SMUKOVIČ 

13 ANAMIKA BUČAR 

14 NINA SAVNIK 

15 ANJA REKIČ 

16 JEHONA GJOSHI 
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OSNOVNA ŠOLA 
 DRAGOMIRJA BENČIČA BRKINA HRPELJE 

 
Vodja ekipe: PETER KASTELIC 
 
Trenerka: TANJA MILAVEC 

 

 
 

Številka 
dresa 

Ime in priimek 

2 EVA URBANČIČ 

6 TINA ZEC 

15 VERONIKA POLES 

20 MARTINA POLES 

26 SUZANA POPLAŠEN 

33 KAJA ŠIŠKOVIČ 

34 SARA VALENČIČ 

35 META MILOSAVLJEVIČ-BATIČ 

37 ANAMARIJA POPLAŠEN 

38 ZALA KRIŢMAN 

39 ALESSIA UDOVIČ 

41 EVA ROJC 

43 NINA MEZGEC MRZLIKAR 

66 ZADNIK MATEJA 
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OSNOVNA ŠOLA 
DANILA LOKARJA  AJDOVŠČINA 
 

Vodja ekipe: ZALKA BOLČINA 
 
Trener: MARKO CENCIČ 

 

 
 

 
Številka 

dresa 
Ime in priimek 

1 ANJA BRATINA 

2 KARIN MOČNIK 

3 NEŢA CURK 

4 NUŠA FEGIC 

5 IVANA POLANC 

7 URŠKA ČUK 

8 ANAMARIJA BOŢIČ 

9 MAJA SVETIK 

11 ZALA BATAGELJ 

12 SINDI GORŠE 

13 MONIKA JESENKO 

14 SAŠA ČERMELJ 

15 META PIPAN 

17 TANJA ŠPACAPAN 
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REZULTATI TEKEM 
 

 
 
Prva tekma: 
 

OŠ DANILA LOKARJA  :  OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA 
13 : 9 

 
Druga tekma: 
 

OŠ DRAGOMIRJA BENČIČA BRKINA  :  OŠ BREŢICE 
15 : 15 

 
Tretja tekma: 
 

OŠ DANILA LOKARJA  :  OŠ BREŢICE 
10 : 8 

 
Četrta tekma: 
 
OŠ DRAGOMIRJA BENČIČA BRKINA : OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA 

18 : 17 
 
Peta tekma: 
 

OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA  :  OŠ BREŢICE 
12 : 14 

 
Šesta tekma: 
 

OŠ DANILA LOKARJA  :  OŠ DRAGOMIRJA BENČIČA BRKINA 
16 : 12 
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KONČNI VRSTNI RED 
 
 

 
 
 

1. MESTO:          OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 
 
 

2. MESTO:           OŠ BREŢICE 
 
 

3. MESTO:            OŠ DRAGOMIRJA BENČIČA BRKINA 
 
 

4. MESTO:            OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA   
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ŠE NEKAJ UTRINKOV IZ TEKMOVANJA………. 
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Hvala vsem, ki ste nam pri izvedbi tekmovanja pomagali: 
 
 

        
 
 

 

SA.VO. VOGRSKO D.O.O. 

                            
 
 

 

http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=105033459529563

