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OSNOVNE INFORMACIJE 

 
 
 

KDAJ: ČETRTEK, 5. 4. 2018 

KJE: ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA 

KAKO DO NAS: 

 

Tekmovanje se bo izvedlo v Športni dvorani pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. Avtobus vas lahko odloži 
na parkirišču pred šolo, potem pa svetujemo, da parkira na glavni avtobusni postaji.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 

 
 

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica stoji v središču novega dela Sevnice. Mesto leži pod 947 m visoko 
Lisco, ob reki Savi in železniški progi, oddaljeno približno 100 km od Ljubljane. Nanjo prav gotovo 
pomislite, ko slišite Kopitarna, Stilles, Lisca, Tanin, saj so izdelki teh tovarn poznani po vsej domovini 
in tujini, v zadnjem času pa smo zagotovo prepoznani tudi kot rojstni kraj ameriške prve dame. 
 
Naša šola je ena večjih v Posavju, s podružnicama Studencem in Loko šteje 678 učencev.  Šolo vodi 
ravnateljica Mirjana Jelančič s pomočnikoma in vodjema podružnic.  
 
V hiši znanja in spoštovanja se zavzemamo za miselno spodbudno in psihološko varno okolje za 

otroke, zaposlene in starše. Naše strokovno delo je prepoznano tudi v širšem slovenskem prostoru 

in strokovni javnosti. V letu 2015 smo s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prejeli prestižno 

državno Priznanje Blaža Kumerdeja za uvajanje inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. 

Postali smo mentorska šola drugim šolam na področju uvajanja prvega tujega jezika med najmlajše.  

Poleg zdrave šole in eko šole smo trikratni dobitniki bronastega in lani tudi srebrnega državnega 

priznanja za najbolj športno osnovno šolo v RS.  

V šolskem letu 2016/17 in 2017/18 so dekleta osvojile naslov ekipnih državnih prvakinj v atletiki. 

Mlajši učenci so dvakratni državni prvaki v igri med dvema ognjema. Smo tudi ekipni državni prvaki v 

krosu, uličnih tekih, v svoji sredini imamo tudi ekipne državne prvakinje v šahu do 9 let in pa 

posameznike, ki so državni prvaki v različnih disciplinah športa in znanja. Tesno in dobro sodelovanje 

šole z društvi in s podporo staršev daje mladim trdne temelje in dobro popotnico za življenje.   

Med vsemi osnovnimi šolami v Posavju že 17 let zasedamo prvo mesto na področju šolskih področnih 

športnih tekmovanj. Spodbujanje k množičnemu gibanju in zdravemu življenjskemu slogu 

uresničujejo v državnih projektih zdravih šol in ekošol.  

OŠ Sava Kladnika Sevnica je ena prvih šol v Sloveniji, ki je na področju uvajanja lokalno pridelane 

hrane, zgled mnogim ostalim šolam v državi.  

Kultura šole je predvsem zelo medgeneracijsko povezovalna. Izjemno dobro sodelujejo s številnimi 

društvi, zavodi in ljudmi v lokalnem okolju tako na matični šoli kakor tudi na obeh podružnicah. 

Zaposleni in učenci so vključeni v različne inovacijske in mednarodne projekte pod okriljem zavoda 
RS za šolstvo. Predvsem pa se vsi na šoli zavzemamo za vrednote spoštovanja, sprejemanja 
različnosti, poštenja in domoljubja.  



 

   

 
Vsi uspehi in rezultati na šoli so plod skupnega dela – učencev, delavcev, staršev, zunanjih mentorjev 
ter širše skupnosti sevniške občine.  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ 

 
 

OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ 
 

V Boštanju na gričku,  
kot v rajskem kotičku, 
objeta z gozdovi stoji, 
naša šola naravi sledi. 

                                                                    ( Silvestra Kotar) 
 
V šolski kroniki lahko preberemo: »Na vsesplošno željo in zahtevo občanov in faranov je bila 1850. 
leta ustanovljena šola.« Tako so za potrebe šole dozidali takratno mežnarijo. Novo šolo je občina 
sezidala leta 1882, prizidek pa dodala l. 1904. Šola je v vsem svojem obstoju postala središče 
kulturnega, družabnega in naprednega razvoja kraja in okolice. 
 
Stara osnovna šola je postala vse bolj tesna in leta 1974 je bila na povsem novem prostoru zgrajena 
še ena šola, tako da je pouk potekal v »stari« šoli pri cerkvi, v novi šoli, del učencev pa je imelo pouk 
tudi v prostorih TVD Partizan v Boštanju. 
 
Veliko število učencev, sodobnejši pedagoški pristopi in posluh občine ter države so pripeljali k 
dozidavi nove šole v letu 1996. Le-ta je v ponos krajanom in v veselje učencev, ki dosegajo visoke 
rezultate in priznanja ter s tem pripomorejo k prepoznavnosti Boštanja in okolice. Seveda pa šola 
raste in se razvija še naprej v želji po čim boljših pogojih za pridobivanje znanja. 
 
Zadnja obnova šolske zgradbe je bila v letu 2015, ko smo izvedli energetsko sanacijo šole in ob 
zaključku pripravili svečano otvoritev z naslovom« Odprimo skrinjo zgodb naše šole«, katere se je 
udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. 

 

 



 

   

 
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA 

AJDOVŠČINA 
 
  

 

AJDOVŠČINA je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, 
ki leži na zahodnem delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo.  
 
Območje je reliefno precej razgibano, ravno le na prvi pogled. 
Dolino s treh strani obdajajo hribovja. Odprta je proti zahodu, od 
koder vanjo prodirajo močni vplivi sredozemskega podnebja, zaradi 
tega je vegetacijska doba za dva meseca daljša kot v osrednji 
Sloveniji.  
 

Občina Ajdovščina je dokaj gosto poseljena, število prebivalcev je  okoli 
5.900. 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). 
 
 
 

 
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina nosi ime ajdovskega rojaka: 
zdravnika in pisatelja dr. Danila Lokarja. 
V znaku šole so trije trikotniki. Učenec, starši, učitelji - tri oglišča 
enakostraničnega trikotnika in vsi trije so enakopravni in enako pomembni. 
Ko med njimi vlada sozvočje, je človek srečen. 
 
 
Igramo rokomet - dečki in deklice vseh starostnih kategorij. 
 
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 obeh ekip na finalnih turnirjih, obe pa sta tudi že osvojili naslov 
državnih prvakov. Morda smo ob letošnji uvrstitvi v finale še najbolj ponosni na to, da se osem 
učencev z rokometom srečuje le pri urah športa, sicer pa popoldanski prosti čas posvečajo nogometu 
in košarki. 



 

   

 
ORGANIZACIJA IN URNIK TEKMOVANJA 

 
 
ORGANIZATOR:  OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA, 
          TRG SVOBODE 42, 
          8290 SEVNICA, 
          07/81 63 510 
 
RAVNATELJICA:   Mirjana Jelančič, prof. 

VODJA TEKMOVANJA:  Aleš Tuhtar, prof. (kontakt: 030 313 510 ) 

ZDRAVSTVENA SLUŽBA: ZD Sevnica 

IZDELAVA BILTENA:   Aleš Tuhtar, prof. 

SODNIKI:   ZRSŠ Planica 

POMOČ PRI ORGANIZACIJI: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica 
 
URNIK PRIREDITVE:  
 

- do 9.15: prihod ekip 
- 9.25-9.50: ogrevanje 
- 9.30:  tehnični sestanek 
- 10.00:  otvoritev tekmovanja 
- 10.30:  tekmovanje 
- 13.20:  razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 

 
 
PREDLAGAN VRSTNI RED TEKEM: 
 

 1. tekma: OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA : OŠ BOŠTANJ 

 2. tekma: OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA : OŠ BOŠTANJ 

 3. tekma: OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA : OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 

 
 
 
 



 

   

 

PREDSTAVITVE EKIP 
 

OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 
 

 Jan Češek 

 Tilen Daks 

 Lan Dragar 

 Urban Gnidica 

 Leon Gregorič 

 Lovro Habinc 

 Matic Hochkraut 

 Enej Jagodič 

 Miha Klenovšek 

 Jan Knez 

 Blaž Kralj 

 Denis Petan 

 Črt Pinterič 

 Žan Resner 

 Januš Rohtek 

 Tomaž Sešlar 

 Jakob Strajnar 

 Rok Vrtačnik 

 Tin Vurnek 

 Jurij Zbašnik 

 

Vodja in trener ekipe: Igor Povše 
 
 

OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ 
 

 Mitja Janc 

 Nik Blatnik 

 Aljaž Kralj 

 Liam Kovačič 

 David Kuhar 

 Luka Ray Mlakar 

 Amel Fatić 

 Matic Škoda 

 Denis Kozinc 

 Jan Jeraj 

 

Vodja in trener ekipe: Bojan Dernovšek 
 
 

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 
 

 Oto Benko 

 Mark Furlan 

 Mark Gomizelj 

 Jure Kranjc 

 Kristjan Miletić 

 Kevin Faganel 

 Jure Petrič 

 Žan Terbižan 

 Brian Božič 

 Žan Kovač 

 Marko Marc 

 Anže Pergar 

 Marko Medvešček 

 Timon Hreščak (poškodovan) 
 

Vodja in trener ekipe: Aleksander Lapajne 


