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Šolsko leto 2002/2003 se je začelo v ponedeljek, 2. 9. 2003. 
 
9 prvošolčkov je prvi šolski dan preživelo s svojimi starši. Učiteljica Helena Kobal in 
vzgojiteljica Ivica Vidmar sta (s skrito pomočjo socialne pedagoginje Nives Bratina Furlan) 
otrokom in njihovim staršem pokazali, kako rastejo črke. Tako so eni in drugi brez strahu 
zakorakali v svet učenosti. 
 

 
 
V 1. in 2. razredu devetletke je učiteljica Helena Kobal izvajala kombiniran pouk, v 1. razredu 
s pomočjo vzgojiteljice Ivice Vidmar. Razredničarka 3. razreda devetletke je bila Milena 
Polanc.  Zadnja generacija učencev, ki so bili vpisani v osemletni program, je obiskovala 3. 
razred, njihova razredničarka je bila Marjetica Kovšca. Zvonka Blaško je bila razredničarka v 
4. razredu. Razredničarka v 5. razredu je bila Pavlina Bizjak, v 6. Stojan Koren, v 7. Elvica 
Velikonja, 8. razred pa je do konca pripeljala Danijela Likar. 
 
Šolo je vodil ravnatelj Rajko Ipavec, ki je opravljal tudi delo računalničarja in poučeval 
kemijo. Poleg razredništva so naslednji učitelji poučevali še: Pavlina Bizjak slovenščino, 
Stojan Koren športno vzgojo, Elvica Velikonja matematiko in fiziko, Danijela Likar pa 
angleščino (tudi učence 3. in 4. razreda osemletke). Ostale predmete so poučevali: Zdenka 
Rosa (zemljepis, zgodovino, etiko in družbo, spoznavanje družbe), Matjaž Polanc (tehnično 
vzgojo), Katarina Čibej (glasbeno vzgojo), Silva Copič (likovno vzgojo), sredi šolskega leta 
pa je Petra Valiča (pri biologiji, spoznavanju narave, kemiji, gospodinjstvu in tečaju prve 
pomoči) zamenjala Iris Lisjak. 
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Krajši program predšolske vzgoje – Cicibanove šole je dvakrat tedensko izvajala vzgojiteljica 
Ivica Vidmar. Svetovalno delo in oddelek podaljšanega bivanja je vodila Nives Bratina 
Furlan. Knjižničarska dela je opravljala Silva Copič. Marjuči Likar je skrbela za 
administracijo in računovodstvo. Kuhali sta Ivanka Škvarč in Ljuba Polanc. Hišniška dela je 
opravljal Ivan Vidmar. Šolo je skrbno čistila Marija Likar, ki se je sredi poletja upokojila, 
zamenjala jo je Tanja Polanc. 
 
Skupaj z omenjenimi 9 prvošolčki je naša šola odprla vrata 84 osnovnošolcem in 12 
predšolskim otrokom, ki so obiskovali Cicibanovo šolo.  
 

Razred Število učencev Moški Ženske 

Cic 99 1 0 1 

Cic 98 5 3 2 

Cic 97 6 4 2 

Cic 97,98,99 12 7 5 

D1. 9 4 5 

D2.  7 1 6 

D3. 9 3 6 

3. 9 4 5 

4. 7 7 0 

D1.-4.r. 41 19 22 

5. 8  3 5 

6. 11 8 3 

7. 10 6 4 

8. 14 9 5 

5.- 8. 43 26 17 

D1- 8.r. 84 45 39 

 
 
DEVETLETKA 
 
Nadaljevalo se je s postopnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole v prvih treh 
razredih. Ob koncu prvega obdobja so vsi učenci 3. razreda devetletne osnovne šole opravljali 
nacionalni preizkus znanja. 
 
Potekale so tudi intenzivne priprave za prehod v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno 
obdobje. 
 
Za osveščenost staršev otrok v devetletnem programu je šola poskrbela z roditeljskimi 
sestanki (za starše otrok pred vpisom v 1. in 7. razred). 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 
Skupaj je bilo organiziranih 5 roditeljskih sestankov. Kot sem že navedla, so bili nekateri 
namenjeni samo staršem (bodočih) devetletkarjev. Staršem je 10. 4. 2003 na temo Odprto srce 
za življenje spregovoril Miha Kramli. 
 
EKSKURZIJE 
 
- Učenci razredne stopnje so 9. 9. 2002 obiskali Zgornje Posočje, 8. 5. 2003 pa so učenci 
predmetne stopnje pobliže odkrivali lepote Gorenjske. 
 
- Zaključna dvodnevna ekskurzija za 8. razred je bila izvedena v dogovoru s starši. Učenci so 
se 6. in 7. junija obiskali slovensko obalo in Benetkah. 
 
ŠOLA V NARAVI 
 
- Učenci 6. in 7. razreda so se udeležili šole v naravi v domu Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti. Šola v naravi je potekala v času od 14. 4. 2003 do 18. 4. 2003 v domu Breženka v 
Fiesi. Udeležilo se je je vseh 21 učencev iz 6. in 7. razreda. 
 
- Vsi učenci (25) 3. razreda devetletke, 3. in 4. razreda so se udeležili poletne šole v naravi v 
Fiesi od 7. 6. 2003 do 14. 6. 2003. 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 
 
- Učenci 1., 2. in 3. razreda devetletke so imeli 3 naravoslovne in 3 tehniške dneve. Po 
napornem tehniškem dnevu o zdravilnih rastlinah se je učencem 1. in 2. razreda prilegel 
zeliščni čaj. 
 
 

 
 
- Namesto tehniških dni so učenci v osemletki imeli ti. delovne akcije. Nabirali so šipek, se 
udeležili čistilne akcije, ki jo je organiziralo lovsko društvo, ter celo leto skrbeli za lepo 
urejeno šolsko okolico. 
 
- Učenci 6. in 7. razreda, ki so se udeležili šole v naravi, so oba naravoslovna dneva izvedli v 
Fiesi (in na širši Obali). 
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ŠPORTNI DNEVI 
 
- V okviru športnih dnevov je šola 18. 9. 2003 na Predmeji organizirala državno prvenstvo v 
gorskem kolesarstvu za osnovne in srednje šole. Tekmovanje je potekalo na relaciji Predmeja 
(Gozdna uprava) – koča na Čavnu. Med nekaj čez sto tekmovalcev so bili tudi nekateri naši 
učenci.  
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- Učenci od 4. do 8. razreda so se 29. 1. 2003 smučali na Črnem vrhu. 
Vsi učenci pa so se v prvih junijskih dneh (6. 6. 2003) osvežili in naplavali v ajdovskem 
bazenu. 
 
KULTURNI DNEVI 
 
- 23. 10. 2002 so učenci višje stopnje bogatili svojo kulturo v Novi Gorici – z obiskom 
Goriške knjižnice Franceta Bevka in ogledom predstave Skrivni dnevnik Jadrana Krta v PDG. 
 
- Učenci nižje stopnje so si 7. 12. 2002 v Ajdovščini ogledali gledališko predstavo Trije 
oslički in kozica Rosica. 
 
- 7. 2. 2003 so učenci oblikovali krajši kulturni program in oblikovali iz snega na temo O 
Prešernu (ekstempore). V snežno idilo so povabili tudi skupino učencev z Osnove šole Col. 
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- Na dan šole (24. 6. 2003) so ob zaključku šole in državnem prazniku pripravili zaključno 
prireditev za starše. Podeljena so bila spričevala, pohvale, nagrade in priznanja: 
 
 

 
 
 
Priznanje šole je prejel 3. razred za delo pri interesnih dejavnostih. 
 
Pohvale šole so prejeli: 
- Kristjan Černigoj in Matjaž Bolčina za dosežek na športnem področju; 
- Sebastjan Bolčina za večletno delo na likovnem področju; 
- Sanja Podgornik, Nejc Likar, Gregor Mermolja in David Velikonja za uspešno delo pri 
pouku angleškega jezika na razredni stopnji; 
- Alen Krapež za najboljšega bralca na šoli; 
- Hedeja Mikuž in Ksenija Podgornik za delo pri botaničnemu krožku; 
- Melita Velikonja in Gloria Vidmar za delo na literarnem področju;  
- Učenke, ki so obiskovale čipkarsko dejavnost. 
 
Za odličen uspeh so naslednji učenci prejeli knjižne nagrade: 
- iz 3. razreda: Erika Bolčina, Vanja Krapež, Nejc Likar, Barbara Mikuž, Sanja Podgornik 
- iz 4.razreda: Gregor Mermolja, David Velikonja  
- iz 5. razreda: Anja Vidmar, Gloria Vidmar 
- iz 6. razreda: Tina Velikonja  
- iz 7. razreda: Lucija Barišić, Jani Krušič, Hedeja Mikuž, Andreja Vidmar 
- iz 8. razreda: Matjaž Bolčina, Tjaša Likar 
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Osmošolci so šolsko leto zaključili 13. 6. 2003. Sedmošolcem so morali predati (šolski) ključ, 
a pot do njega ni bila lahka. 
   

 
 
 
INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
Učenci so izbirali med veliko interesnimi dejavnostmi, ki so se odvijale v času podaljšanega 
bivanja: računalniški krožek, biološki krožek, lutkovni krožek, likovni krožek, literarni 
krožek, športni krožek, botanični krožek, zgodovinski krožek, vesela šola, tehnične 
dejavnosti, italijanski jezik, čipkarska dejavnost, otroški in mladinski pevski zbor. Otroci so 
se dejavno vključili tudi v gasilski krožek, ki ga je vodilo PGD Col. 
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Da so bili vsi krožki in druge dejavnosti uspešne, dokazuje lepo število nastopov, predstavitev 
ter nagrad in dosežkov: 
 
Likovni natečaji 
 
- Na mednarodnem likovnem natečaju »Bitola 2003« je prejel diplomo Darjan Vidmar.  
 
- Na mednarodnem likovnem natečaju »The child & The dog« sta diplome prejela Dan 
Bolčina in Armin Vidmar.  
 
- Na državnem likovnem natečaju »Likovni svet otrok« v Šoštanju so priznanja prejeli: 
Sebastjan Bolčina, Dejan Ipavec, Andreja Žigon, Karmen Pregelj, Milko Barišič, Kristjan 
Černigoj, Tjaša Likar, Matjaž Bolčina, Dejan Likar, Kaja Vidmar in Jan Bratina.  
 
- Na državnem likovnem natečaju »Evropa v šoli 2002« je nagrado za 1. mesto prejel Rok 
Likar. Priznanja so še dobili: Erik Bolčina, Romeo Benčina in Erika Bolčina. Učenci so 
prejeli nagrade tudi na regijskem nivoju. 
- Na državnem likovnem natečaju »Otrok in likovna umetnost« v Mariboru so priznanja 
prejeli Jan Vidic, Denis Likar, Andreja Vidmar in Lucija Barišič.  
 
- Na državnem likovnem natečaju »Ciciumetnije – Ciciban« je nagrado (eno izmed 
enakovrednih) prejela Metka Krapež. Priznanja so prejeli tudi: Jerneja Benčina, Rok Likar in 
Sanja Podgornik.  
 
- Na državnem likovnem natečaju »Novoletna voščilnica« v Mariboru sta enakovredni 
nagradi prejela Tina Vidmar in Ines Vidmar. Priznanja pa so prejeli: Andrej Krapež, Manca 
Bratina, Matej Bolčina, Tina Velikonja, Matjaž Vidmar in Kevin Vidmar.  
 
- Na regijskem likovnem natečaju »Kraj v katerem živim« v Ajdovščini je nagrado (eno 
izmed petih enakovrednih) prejel Damjan Vidmar. Priznanji sta prejela Maja Krapež in Jani 
Krušič.  
 
- Na regijskem likovnem natečaju »Češnje, od cveta do…« je bilo vseh deset učencev 
nagrajenih: Janez Velikonja, Andrej Česnik, Gregor Mermolja, Tine Vidmar, David 
Velikonja, Vanja Krapež, Erik Bolčina, Sanja Podgornik, Tomaž Česnik in Urška Likar.  
 
- Na regijskem likovnem natečaju »Varne poti v šolo, pešci v prometu« sta nagradi prejeli 
Špela Bratina in Anja Ipavec.  
 
- Naši učenci so se udeležili tudi ekstemporov:  

- Sebastjan Bolčina, Karmen Pregelj, Dejan Ipavec (30.05.2003, Šempas, regijski 
nivo); 

- Sebastjan Bolčina, Dejan Ipavec (9.06.2003, Čaven, občinski nivo, PD Ajdovščina). 
 
Literarni natečaji 
 
- Priznanje in nagrado na državnem literarnem natečaju »Mladi literati« revije Kekec je prejel 
Dan Bolčina. 
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- Priznanje za udeležbo na državnem literarnem natečaju »Nesreča nikoli ne počiva« so prejeli 
Alen Krapež, Sebastjan Bizjak, Jan Bratina, Urška Benčina, Gloria Vidmar, Matjaž Bolčina.  
 
- Priznanje in nagrado je na regijskem natečaju »Moja družina« prejela Tina Vidmar. 
 
Glasilo 
 
- S 26. številko glasila Gorjan so lanski cicibančki in učenci razredne stopnje na državnem 
Cicibanovem nagradnem natečaju za otroška glasila prejeli priznanje za literarno in likovno 
zanimivo glasilo.  
- V letošnjem šolskem letu prvič do sedaj šolsko glasilo ni izšlo. 
 
Raziskovalne naloge 
 
- Učenci zgodovinskega krožka Osnovne šole Otlica - Andreja Vidmar, Lucija Barišić, Nejc 
Vidmar, Jani Krušič, Jan Vidic, Tina Velikonja, Darjan Vidmar - so na državni ravni prejeli 
zlato priznanje za raziskovalno nalogo z naslovom »Tehnične spremembe v vsakdanjem 
življenju - "Novosti spreminjajo vsakdanjik"« ob 34. srečanju mladih zgodovinarjev. 
 
Tekmovanja iz znanja 
 
- Šolsko tekmovanje »Računanje je igra« je prineslo zlato priznanje Janji Krapež, Špeli 
Bratina, Nejcu Likarju, Vanji Krapež, Gregorju Mermolji, Davidu Velikonji. 
 
- Bronasto Cankarjevo priznanje sta prejela Tjaša Likar in Alen Krapež.   
- Andreja Žigon, Tjaša Likar, Matjaž Bolčina, Karmen Pregelj so prejeli bronasto priznanje iz 
znanja angleškega jezika. Andreja Žigon je prejela tudi srebrno priznanje. 
 
- Bronasto Vegovo priznanje so prejeli Jerneja Benčina, Anja Ipavec, Janja Krapež, Nejc 
Likar, Gregor Mermolja, Armin Vidmar, Gloria Vidmar, Damjan Vidic, Damjan Vidmar, 
Darjan Vidmar, Jan Bratina, Jan Vidic, Milko Barišić in Matjaž Bolčina. 
 
- Hedeja Mikuž in Jani Krušič sta  prejela bronasto Preglovo priznanje. 
 
- Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole so prejeli diplomo Andrej Česnik, Matej Blaško, 
Maja Krapež, Tina Velikonja, Damjan Vidic. Na tekmovanju II. stopnje je prejel diplomo 
Matej Blaško.  
 
Športna tekmovanja 
 
- Kristjan Černigoj je na medobčinskem in področnem prvenstvu v atletiki v disciplini suvanje 
krogle dosegel 1. mesto, na državnem tekmovanju pa 3. mesto. 
- Matjaž Bolčina je na medobčinskem in področnem prvenstvu v atletiki v disciplini skok v 
daljino dosegel 1. mesto, na državnem tekmovanju pa 3. mesto. 
- Jan Bratina je na medobčinskem  tekmovanju v skoku v daljino dosegel 3. mesto. 
- Na medobčinskem tekmovanju v malem nogometu  so učenci - starejši dečki dosegli 2. 
mesto. 
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Tekmovanje za čiste zobe 
 
7. razred je prejel priznanje in se 23.5.2003 udeležil nagradnega izleta v Koper. 
 
Bralna značka 
 
- V projektu Knjigobube so sodelovali učenci 1. in 2. razreda ter otroci predšolske vzgoje, ki 
so za naslovnico v Pobarvanih pravljicah takole pozirali.  
 

 
 
- Nalepko Cicibanov svet (1.r.) so prejeli: Janez Benčina, Rebeka Kobal, Andrej Krapež, 
Mojca Krapež, Neža Krapež, Urša Vidic, Kevin Vidmar. 
- Nalepko Miškolinov svet (2.r.) so prejeli: Jerneja Benčina, Manca Bratina, Lea Kodrič, 
Tamara Likar, Manuela Polanc, Janez Velikonja, Tamara Vidmar. 
- Nalepko Murijev svet (D3.r.) so prejeli: Nejc Blaško, Lara Bolčina, Špela Bratina, Anja 
Ipavec, Janja Krapež, Dejan Likar, Kaja Vidmar, Nina Vidmar, Sebastjan Vidmar. 
- Nalepko Murijev svet (3.r.) so prejeli: Romeo Benčina, Erika Bolčina, Vanja Krapež, Nejc 
Likar, Rok Likar, Urška Likar, Barbara Mikuž, Sanja Podgornik 
- Nalepko Kekčev svet (4.r.) so prejeli: Andrej Česnik, Tomaž Česnik, Gregor Mermolja, 
David Velikonja, Luka Vidmar, Tine Vidmar. 
- Bronasto Gregorčičevo bralno značko (5.r.) so prejeli: Urška Benčina, Dan Bolčina, Domen 
Kobal, Doris Velikonja, Melita Velikonja, Armin Vidmar, Anja Vidmar, Gloria Vidmar. 
- Srebrna Gregorčičeva značka (6.r.) ni bila podeljena. 
- Zlato Gregorčičevo značko (7.r.) so prejeli Lucija Barišič, Jan Bratina, Jani Krušič, Andreja 
Vidmar, Denis Likar, Nejc Vidmar. 
 
- Priznanje za osemletno tekmovanje v Bralni znački (8.r.) so prejeli: Sebastjan Bolčina, Alen 
Krapež, Tjaša Likar, Jernej Škvarč, Andreja Žigon. Učenci so se udeležili nagradnega izleta v 
Portorož (5.06.2003).  
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- V šolskem letu 2002/2003 je potekal tudi vseslovenski knjižni kviz »MIŠKO KRANJEC«. 
Na njem so sodelovali tudi naši učenci.  
 
 
Angleška bralna značka 
  
Angleško bralno značko Knjižni molj (Bookworms) - potrdilo o sodelovanju - so prejeli: 
Romeo Benčina, Erik Bolčina, Erika Bolčina, Vanja Krapež, Nejc Likar, Rok Likar, Urška 
Likar, Barbara Mikuž, Sanja Podgornik, Andrej Česnik Tomaž Česnik Robi Kodrič Gregor 
Mermolja David Velikonja Luka Vidmar, Tine Vidmar, Maja Krapež, Tina Velikonja,  Alen 
Krapež, Andreja Žigon, Tina Vidmar, Karmen Pregelj, Dejan Ipavec, Sebastjan Bolčina. 
 
 
Nastopi učencev zunaj šole 
 
- Učenci lutkovnega krožka so 24.9.2002 z lutkovno predstavo Vrabec in lastoviček nastopili 
v podružnični šoli Vrhpolje (Osnovna šola Draga Bajca Vipava).  
 
- Skupina učenk je 28.11.2002 predstavila tehniko čipkanja ob dnevu odprtih vrat v 
materinskem domu Karitas na Cesti. 
 
- Skupina učencev je 10.4.2003 nastopila s predstavo To smo mi ob otvoritvi likovne razstave 
v Celju.  
 

 
 
 
- Otroški pevski zbor je 13.4.2003 nastopil na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov 
Naša pesem v Ajdovščini. 
 
- Skupine učencev je 5.5. 2003 nastopila s predstavo Voda ob otvoritvi II. faze izgradnje 
vodovoda Gora.  
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- 25. 6. 2003 smo z recitacijami sodelovali na proslavi pri grobnici in spominskem obeležju na 
Predmeji. 
 
- Na Večeru matere Gore v PDG, 10. 11. 2002, smo v programu sodelovali z nastopom 
skupine učencev  (Od kod smo doma), likovno razstavo, razstavo čipk in maketo stare 
gorjanske hiše. 
 
Razstave likovnih del učencev 
 
- Razstava likovnih del, čipk, in makete gorjanske hiše ob Večeru matere Gore, 10. 11. 2002, 
v PDG Nova Gorica.  
 
- V Galeriji likovnih del mladih v Celju smo 10. 4. 2003 odprli razstavo likovnih del naših 
učencev. 
 

 
 
 
SPREJEM PRI ŽUPANU OBČINE AJDOVŠČINA 
 
Sprejema pri županu Občine Ajdovščina so se ob zaključku šolskega leta udeležili:  
- Rok Likar  (na državnem natečaju »Evropa v šoli« prejel 1. nagrado za likovno delo),  
- Matjaž Bolčina (na državnem posamičnem atletskem tekmovanju dosegel 3. mesto v skoku 
v daljino),  
- Kristjan Černigoj (na državnem posamičnem atletskem tekmovanju dosegel 3. mesto v 
suvanju krogle) in  
- predstavnica zgodovinskega krožka Tina Velikonja (prejeli zlato priznanje za raziskovalno 
nalogo Ko na Gori še ni bilo elektrike in dimnikov ob 34. srečanju mladih zgodovinarjev). 
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LITERARNI VEČERI NA ŠOLI 
 
- Društvo Gora je 18. 10. 2002 pripravilo predstavitev knjige Večer pri Maticavih. Knjigo je 
predstavil avtor Aldo Černigoj. 
 

 
 
- Goriška Mohorjeva družba je 15. 2. 2003 pripravila predstavitev knjige Janka Bratine Dolina 
in hrib (izbor iz literarnega in strokovnega dela). Knjigo  je predstavil Bojan Bratina. 
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- V sklopu javnih predstavitev knjige Moč domoljublja, sta življenje in delo Antona Rutarja 
28. 3. 2003 predstavila avtorica knjige dr. Mire Cencič in predstavnik društva TIGR Karlo 
Kocjančič.  
 

 
 
 
Na vseh literarnih večerih so v programu sodelovali učenci z nastopi gledališke skupine 
(Hobiji, Stari in mladi časi, Kmetijstvo na Gori) in priložnostnimi razstavami likovnih del 
učencev. 
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SREČANJA 
 
11.10.2002 smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Ajdovščina pripravili srečanje za 
starejše krajane v prostorih naše šole. V programu so sodelovali učenci z lutkovno predstavo.  
 

 
 
MOČNO SNEŽENJE, ZAMETI, IZPAD ELEKTRIČNEGA TOKA 
  
Zaradi izrednih vremenskih razmer je 9. 1. 2003 pouk odpadel. Pouk smo nadomestili v 
soboto, 31.5.2003. 
Tako pa nas je sneg presenetil tudi v začetku aprila. 
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INVESTICIJE V ŠOLSKI PROSTOR 
 
Nadaljevali smo s postopnim opremljanjem učilnic, z nabavo učil in z informatizacijo zavoda. 
V prostorih šole smo namestili požarne luči.V skladu z načrtom HACCP smo opravili nekatera 
dela v kuhinji.  
 
 
DRUGE PRIREDITVE NA ŠOLI 
 
25. 7. 2002 sta ajdovski župan Marjan Poljšak in predsednik Politehnike Nova Gorica dr. 
Danilo Zavrtanik v prostorih Osnovne šole Otlica podpisala darilno pogodbo, s katero Občina 
Ajdovščina podarja tej visokošolski ustanovi parcelo v Sibiriji na Otlici. Politehnika bo na 
omenjeni lokaciji postavila Center za raziskave atmosfere. 
 

 
 
 
PRIZNANJE OBČINE AJDOVŠČINA 
 
Vzgojiteljica Ivica Vidmar je na predlog naše šole prejela priznanje Občine Ajdovščina. 
 
 
 

 
                        Ravnatelj 

 Rajko Ipavec 
 
 

  Kroniko je uredila 
   Alenka Krapež 


