
1.1.1. PLAN TEHNIŠKIH DNI 

Centralna šola                                                                  I. triletje – 1., 2. in. 3. razred 

Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

1.a 
+1.b 

PAPIR - 
novoletna 
okrasitev 
- 

- navajajo se na uporabo različnih 
vrst papirja in drugih materialov 
- razvijajo si ročne spretnosti 
- izdelajo izdelke iz papirja 
- estetsko okrasijo učilnico 

5 december  
2022 

Martina 
Križman 
Tavčar 
 

Andreja Trobec, 
Martina K. Tavčar, 
Tatjana Živec, Eva 

Sluga 

/ 

1.a +1.b EKO DAN Opišejo, kako sami in drugi 
vplivajo na naravo in pojasnijo 
kako sami in drugi prispevajo k 
ohranjanju naravnega okolja. 

5 marec 2023 Andreja 
Trobec, 
 

Andreja Trobec, 
Martina K. 

Tavčar,Tatjana 
Živec, Eva Sluga 

/ 

1.a +1.b MERIMO Aktivno primerjajo in  merijo 
dolžino, maso in prostornino  z 
relativnimi in konstantnimi 
nestandardnimi enotami. 

5 JUNIJ 2023 Tatjana Živec Andreja Trobec, 
Martina K. Tavčar, 
Tatjana Živec, Eva 

Sluga 

/ 

2. a + b PAPIR - 
novoletna 
okrasitev 
 

- navajajo se na uporabo različnih 
vrst papirja in drugih materialov 
- razvijajo ročne spretnosti 
- izdelajo izdelke iz papirja 
- estetsko okrasijo učilnico 

5 december  
2022 

Barbara 
Jazbec              
Nela Subič 
 

Bernarda 
Rebec 

Boris Mahnič 

/ 

2. a + b Ločujemo, 
varčujemo: 
Izdelki iz 
odpadnega 
materiala 

Navajajo se pravilno ločevanje 
odpadkov. 
Razvijajo motorične spretnosti. 

5 april 
2022 

B. Jazbec 
N. Subič 

KSP 
Sežana 

B. Rebec 

/ 

 



 
 
Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

          
2. a + b 

DOMAČA 
POKRAJINA 

Poznajo značilnosti domačega 
kraja. 
Usmerjeno opazujejo, opazovano 
opisujejo in primerjajo. 

5 junij  
2023 

N. Subič  B. Jazbec 
Bernarda Rebec 

/ 

3.a in 
3.b 

PAPIR  
novoletna 
okrasitev 
 

Navajajo se na uporabo različnih 
vrst papirja in drugih materialov. 
Razvijajo si ročne spretnosti. 
Izdelajo izdelke iz papirja. 
Estetsko okrasijo učilnico. 

5 december 
2022 

M. Frank N. Skuk 
J. Ivančič 
M. Ščuka 

/ 

3.a in 
3.b 

ZDRAVILNE 
RASTLINE IN 
ZELIŠČA 

Spoznajo suha in sveža zdravilna 
zelišča. Spoznajo pripravke, 
kuhajo in degustirajo čaje. 
Pripravijo ognjičevo mazilo. 

5 junij  
2023 

M. Frank zunanja  
sodelavka 
N. Skuk 
J. Ivančič 

prispevek  

3.a in 
3.b 

UREJANJE IN 
POSPRAVLJA
NJE 
BIVALNIH 
PROSTOROV 
(Olimje) 

Navajajo se na vzdrževanje reda 
v svojih sobah in pakiranje 
prtljage pred odhodom iz šole v 
naravi. 

5 maj/junij 
2023 

N. Skuk M. Frank 
učitelji 
spremljevalci 

/ 

 
  



II. triletje/4. in 5. r 
Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

4.a in 
4.b 

Novoletna 
krasitev in 
izdelava 
okraskov 

Spoznajo možnosti ponovne 
uporabe različnih materialov. Urijo 
ročne spretnosti. 

5 december 2023 Tanja Mljač 
Lidija Uršič 

 / 

4.a in 
4.b 

Elektrika Izdelajo preprost električni krog. 
Spoznavajo prevodnike in izolatorje 
električnega toka. 

5 maj 2023 Tanja Mljač 
Lidija Uršič 

 / 

4.a in 
4.b 

Vodarna 
Brestovica in 
črpališče 
Klariči 

Ogled črpališča in vodarne.  5 maj 2023 Lidija Uršič Tanja Mljač in 
spremljevalci 

prevoz 

4.a in 
4.b 

Vzdrževanje in 
čiščenje 
prostorov 

Navajajo se na vzdrževanje reda v 
svojih sobah in pakiranje prtljage 
pred odhodom iz šole v naravi. 

5 junij 2023 Tanja Mljač Lidija Uršič / 

5a in 
5.b 

Zakaj piha 
veter 

Načrtujejo, izdelavo in preizkusijo 
napravo za merjenje vetra. 
Zgradijo in preskusijo delovanje 
naprav, ki jih poganja veter 

   5 November 2022 Danila Grželj 
Martin Fabčič 

/ / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

5.a in 
5.b 

Obdelava 
papirnih      
gradiv in 
stiropora 

Spoznavajo in uporabljajo različne 
načine rezanja in spajanja papirnih 
gradiv. 
Režejo in oblikujejo okraske iz 
stiropora. 
Navajajo se na ekonomično 
uporaba gradiv. 
Presojajo ustreznost izdelka. 

5 December 2022 Danila Grželj 
Martin Fabčič 

  

5.a in 
5.b 

Iz starega 
novo 
Šivanje torb, 
blazin 

Prepoznavajo oblike, namembnost 
in lastnosti oblačil nekoč in danes. 
Razvijajo (skicirajo) model torbe, 
mošnjička ali vrečke za telefon, ki jo 
bodo izdelali iz odpadnega 
materiala. 
Izdelajo preprosto torbo in jo 
orkasijo po lastni želji. 
Pravilno zašijejo gumb. 

5  Marec 2023 Danila Grželj 
Martin Fabčič 

Starši, stari starši 
učencev 

 

5.a in 
5.b 

Kulturna in 
naravna 
dediščina 
domače 
pokrajine 

Ogledajo si postopek obdelave 
kamna v Kamnoseštvu Tavčar v 
Povirju in izvedejo delavnico 
klesanja. 
Izvedejo doživljajske aktivnosti s 
konji. 
Spoznavanje osnove oskrbe, nege 
in priprave konja. 
Izvedejo vaje sproščanja v naravi. 

5.  Junij 2023 Taja Tavčar 
Danila Grželj 
Martin Fabčič 

spremljevalci Material in 
vodenje delavnic 

4€ 

 
 
 

  



6. razred in III. triletje 
Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Člani/sodelavci Predvideni stroški 

6. r 
Novoletna 
krasitev 
razredov 

- utrjujejo različne postopke obdelave 
materiala 5 5. 12. 2022 Emil Velikanje  - 

6.r Izdelek iz lesa – 
letalo 

- spoznavajo osnove aerodinamike 
- osvajajo postopke obdelave lesa 5 februar Emil Velikanje   

6.r Bivališča nekoč 

- izdelajo makete človekovih bivališč 
skozi zgodovino 
- primerjajo in pojasnijo podobnosti in 
razlike v bivališčih in naseljih nekoč in 
danes 
- navedejo vrste gradbenega materiala 
ter sklepajo o namembnosti bivališč 

5 februar/marec Tina Počkar  - 

6. r 
Obisk Srednje 
lesarske šole 

Postojna 

- spoznavajo vrste in lastnosti lesa ter 
postopke obdelave le-tega 5 junij Emil Velikanje   

 

7. r 
Novoletna 
krasitev 
razredov 

- utrjujejo različne postopke obdelave 
materiala 5 5. 12. 2022 Emil Velikanje  - 

7. r 
 

Restavratorstvo 
– Sv. Helena 

 

- spoznajo likovne tehnike pri likovni 
delavnici monotipije in nato - spoznajo 
prvine restavratorstva na terenu, 
- spoznavajo kulturno dediščino 
domačega kraja 

5 20. 9. 2022 Lucija Prihavec 
Mahorčič   

-  

7.r Električni krog 
- na praktičnih primerih spoznavajo in 
utrjujejo znanje o delovanju električnega 
kroga, magnetizmu in delovanju 
generatorja 

5 januar Emil Velikanje  - 

 
 
 
 
 



 
 
Raz. Tema Cilji Ure Čas izvedbe Vodja Člani/sodelavci Predvideni stroški 

7. r Celica 
- ponovijo zgradbo celice, 
- idejno zasnujejo nalogo in jo izvedejo, 
- spoznavajo postopke obdelave različnih 
materialov 

5 februar/marec Martina Vrabec   
-  

8. r 
Novoletna 
krasitev 
razredov 

- utrjujejo rabo različnih postopkov 
obdelave materiala 5 5.12.2022 Emil Velikanje  - 

8. r Ogled TMS 
- spoznavajo prenose gibanja in 
zgodovino avtomobilizma,  
- ogledajo si demonstracijo Teslinih 
poizkusov 

5 junij Emil Velikanje    

8.r 

Karierno 
središče, Luka 

Koper in vojaški 
muzej 

(Ankaran) 

- učenci spoznajo postopke izbire 
poklicev in spoznajo poklice Luke Koper 
in vojaški poklic 5 junij Tanja Trebec 

Benedejčič   
- 

8. r 
Programiranje 

– geogebra, 
robotika, 
izdelek 

- učenci spoznajo osnove robotike in 
programiranja ter geogebre 5 marec  Emil Velikanje   

- 

9. r 
Novoletna 
krasitev 
razredov 

- utrjujejo rabo različnih postopkov 
obdelave materiala 5 5.12.2022 Emil Velikanje  - 

9.r Vojaški muzej 
Pivka 

- spoznajo muzejsko zbirko vojaške 
zgodovine in se seznanijo z značilnostmi 
bojevanja v prvi in drugi svetovni vojni 

5 september Lucija Prihavec 
Mahorčič   

- 

9. r Srečolov - izvedejo in organizirajo srečolov na 
matični in podružničnih šolah  5 23. 12. 2022 razredničarke   

-  

9. r 
Promocija 

deficitarnih 
poklicev 

 

5 Oktober 2022   - 

 



 


