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                                ZNANJE JE ZAKLAD, POIŠČI GA! 
                                                                                              

 
      

 
 

 
 
                                                              

Mirno, zdravo, ustvarjalno in uspešno leto! 
 
 
 
 
 

                                                                   kolektiv Osnovne šole Dornberk 
 
 
 
 
 
 

Dornberk, september 2021 
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________________                                      ______________ 
 

 

Gregorčičeva 30 a, 5294 Dornberk 
http://www.os-dornberk.si 

 

Telefon: 
Fax.: 

E-mail: 
Št. transakcijskega računa: 

ID za DDV: 
                                  

Ravnateljica: 
 
 

Pomočnica ravnateljice: 
 
 

Tajništvo: 
                              
 
                        Računovodstvo: 

 
        
       Šolska svetovalna služba: 

 
 

  Podaljšano bivanje MŠ:            

 05 301 91 00 
 05 301 91 09 
os.dornberk@os-dornberk.si 
01284 – 6030672107 
SI 30649366 
 
Dragica Vidmar   
(05 301 91 02, 031 703 278) 
 
Irena Humar Kobal 
(05 301 91 03, 031 724 080) 
 
Karmen Čuk   
(05 301 91 00) 
  
Dajana Belingar, Vanja Kavčič   
 (05 301 91 11) 
 
Ksenija Leban, Hana Zega 
 (05 301 91 12) 
 
031 407 286 

 

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA PRVAČINA  
Prvačina 204, 5297 Prvačina 

Tel.: 05 301 67 20 
031 289 347  

vodja podružnice: Saša Mihelj 
 

VRTEC DORNBERK 
Gregorčičeva 30 a, 5294 Dornberk 

Tel.: 05 301 91 04 
051 237 705 
041 952 333 

pedagoški vodja vrtca: Marjana Turk 
 

VRTEC PRVAČINA 
Prvačina 48 a, 5297 Prvačina 

Tel.: 05 301 63 20 
041 204 595 

organizacijski vodja vrtca: Monika Uršič 
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ŠOLSKI OKOLIŠ 
KS Dornberk, KS Prvačina, Gradišče nad Prvačino - hišne številke: 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9   
 
USTANOVITELJ 
Mestna občina Nova Gorica 
 
IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA 
Osnovna šola Dornberk s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo zagotavlja uresničevanje potreb 
po osnovnošolskem izobraževanju  in vzgoji ter varstvo predšolskih otrok na območju, za katerega 
je ustanovljena. 
 

Sedež šole in vrtca je Gregorčičeva ulica 30 a, 5294 Dornberk. 
 
ŠTEVILO OTROK V VRTCU IN UČENCEV V ŠOLI  

 ŠTEVILO OTROK ODDELKI 

VRTEC DORNBERK 63 4 

VRTEC PRVAČINA 52 3 

SKUPAJ OTROK V VRTCIH  115 7 

PRVO TRILETJE  - MATIČNA ŠOLA 71 4 

DRUGO TRILETJE  - MATIČNA ŠOLA 104 5 

TRETJE TRILETJE – MATIČNA ŠOLA 112 6 

SKUPAJ MATIČNA ŠOLA  287 15 + 3 OPB 

PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA 48   3 + 2 OPB 

SKUPAJ OŠ  DORNBERK  (MŠ + PŠ)  335 18 + 5 OPB 
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UPRAVLJANJE ZAVODA 
Zavod upravljata ravnateljica in Svet javnega zavoda OŠ Dornberk. Svet zavoda ima štiriletni 
mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Anton Harej, Gorazd Gorjan in Milivoj 
Kerševan, pet predstavnikov zavoda: : Irena Čebron, Leonida Gregorič, Marjana Turk, Monika 
Uršič in Borut Skomina ter trije predstavniki staršev: Danijela Tišma, Andreja Slejko Rojc in Tina 
Zupančič. Predsednica sveta zavoda je Irena Čebron, namestnica predsednice je Marjana Turk.  
 
STROKOVNI ORGANI ZAVODA  
Strokovni organi zavoda so: pedagoški zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, timi in 
razredniki. 
 
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 
Na šoli deluje Skupnost učencev, ki jo sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Mentorica je 
Hana Zega. 
 

TAJNIŠTVO ZAVODA, RAČUNOVODSTVO 

 

Tajništvo zavoda vodi tajnica VIZ Karmen Čuk.  
Finančno poslovanje zavoda vodita računovodkinji Dajana Belingar ter  Vanja Kavčič, ki opravlja 
tudi obračun denarnih obveznosti učencev šole in otrok vrtca. 
Obe službi delujeta v času od 7. do 15. ure. 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

 

Šolski svetovalni delavki sta psihologinja Ksenija Leban, ki opravlja delo šolske svetovalne službe 
v šoli, in psihologinja Hana Zega, ki opravlja delo šolske svetovalne službe v šoli in vrtcu ter izvaja 
individualno, skupinsko in dodatno strokovno učno pomoč za učence z učnimi težavami in učence s 
posebnimi potrebami.  
 
Učencem z učnimi težavami nudijo učno pomoč tudi  mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić 
iz OŠ Kozara.  
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

V šolski knjižnici se nahaja knjižno gradivo, namenjeno vsem učencem, učiteljem in drugim 
delavcem šole. Učencem je na razpolago tudi mladinski tisk, revije in časopisi, ki jih lahko v času 
izposoje listajo in berejo v knjižnici ter v čitalnici. 
 

S pomočjo knjižničarke Edice Klanjšček Schlegel si lahko učenci izberejo knjige za domače branje, 
bralno značko, pripravljajo referate idr. V knjižnici poteka tudi knjižnična vzgoja.  
 

Učenci, ko si izposojate knjige, pomislite, da knjiga ni namenjena temu, da jo boste dolgo 
»ujčkali« v svojem naročju ali celo pozabili na kakšni polici. Knjiga je zato, da jo prelista 
veliko rok,  zato  jo pravočasno vrnite v knjižnico! 
Knjižno gradivo si učenci izposodijo za 14 dni z možnostjo podaljšanja. Vse knjižnično gradivo pa 
morajo učenci ob koncu pouka v mesecu juniju vrniti v šolsko knjižnico. Po dogovoru s knjižničarko 
si učenci lahko zadnje dni pouka v juniju izposodijo knjižnično gradivo za počitniško branje, ki ga 
prve dni v novem šolskem letu vrnejo v šolsko knjižnico. 
V šolski knjižnici so računalniki, kjer lahko učenci pišejo seminarske naloge in referate. 
 

V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti: 

 knjižničarski krožek, bralna značka za učence od 1. do 9. razreda in zaključek s podelitvijo 
priznanj, knjižni kviz, bralne urice, razstave knjižnih novosti, spominski dnevi z razstavami. 

 
UČBENIŠKI SKLAD 
Knjižničarka vodi učbeniški sklad, iz katerega si izposodijo učbenike učenci šole. Prednaročilo 
učbeniških kompletov poteka v mesecu juniju. Prav tako so v mesecu juniju učenci seznanjeni z 
učnimi gradivi in potrebščinami za naslednje šolsko leto. Učbeniške komplete si učenci predmetne 
stopnje izposodijo zadnje dni avgusta v šolski knjižnici, učenci razredne stopnje pa dobijo učbenike 
prve dni septembra pri razrednih učiteljih. 
Izposojevalnino krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, starši so oproščeni plačila. 
 

Učenci so dolžni vestno skrbeti za izposojene učbenike ter jih ob koncu pouka v juniju 
nepoškodovane vrniti nazaj, in sicer učenci predmetne stopnje v šolsko knjižnico, učenci razredne 
stopnje pa razrednim učiteljem. 
 

V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali starši ob koncu 
šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino.  
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ŠOLSKA PREHRANA   

 

Učencem ponujamo v šoli dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Popoldanska malica 
se pripravlja le za učence, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja. 
Vsi učenci malicajo po drugi šolski uri, od 9.55 do 10.10.  
Kuhinja je za kosila odprta od 12.00 do 14.00. 
 

Obroke lahko odjavite ali prijavite: 

 osebno v računovodstvu šole, 

 po telefonu na številko 05 301 91 11 (Vanja Kavčič), 

 preko elektronske pošte prehrana@os-dornberk.si ali 

 preko spletnega obrazca (dosegljiv na spletni strani šole).  
Pri tem morate navesti naslednje podatke: 

 ime in priimek osebe, ki prijavlja spremembo, 

 ime in priimek učenca, 

 razred in oddelek, ki ga učenec obiskuje, 

 obrok, ki ga prijavljate ali odjavljate, 

 časovni okvir prijave/odjave (točen datum ali datume, ne pišite do nadaljnjega). 
 
Upoštevane bodo le spremembe, ki jih boste sporočili do 8.00, sicer mora koristnik obrok plačati. 
 
Če prijavljate oz. odjavljate obrok za celo šolsko leto ter s tem spreminjate oddano prijavo 
učenca na šolsko prehrano, morate to storiti pisno, z vsemi potrebnimi podatki. 
 
Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za malico ali kosilo bo šola pridobivala iz CEUVIZ. 
Upravičenost do subvencije izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku.  
Prejete položnice je potrebno plačati v 15 dneh po prejemu. 
Šolsko prehrano načrtujejo in spremljajo: vodja kuhinje Aleksander Skrt, predstavniki pedagogov iz 
posameznih enot in vodja šolske prehrane Dragica Vidmar. 
 

 
 
 

mailto:prehrana@os-dornberk.si
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UČITELJI 

 
PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA 
 

1. – 4. RAZRED                                                                                                                                                                                                                                           

RAZRED RAZREDNIK 

 
1. b, 3. b 

 
Saša Mihelj, Helena Vodopivec 

 
2. b  

 
Monika Mihelj Kalin 

 
4. b  

 
Anita Velikonja 

 
OPB  

 
Adrijana Čermelj, Suzana Saksida   

 NERAZREDNIK PREDMET 

 Aljoša Batina  šport 

 Andrejka Turšič angleščina 
NIP – prvi tuji jezik – angleščina 

 Suzana Mozetič NIP – drugi tuji jezik - italijanščina 

OPB – oddelek podaljšanega bivanja       

 
MATIČNA ŠOLA DORNBERK 
 
PRVO TRILETJE 

RAZRED UČITELJ 

 
1. a  

 
Maja Rogelja, Mateja Hočevar 

 
2. a  

 
Klara Milanič 

 
3. a 

 
Nataša Šinigoj 

 
3. c 

 
Ingrid Jug 

 
OPB 

 
Leonida Gregorič, Tatjana, Pahor, Andrejka Turšič, Tanja Vidmar 

 
DRUGO TRILETJE 

RAZRED RAZREDNIK PREDMET 
 

 
4. a 

 
Elena Bolje 

 

 
5. a 

 
Katja Skubin 

 

 
5. b 

 
Živa Jamšek 

 

 
6. a 

 
Mateja Skočir 

gospodinjstvo,  
naravoslovje, biologija 

 
6. b 

 
Jana Kavčič 

slovenščina, 
IP – šolsko novinarstvo 

 

TRETJE TRILETJE 

RAZRED RAZREDNIK PREDMET 

  

7. a 

 

 Aleš Vodopivec 
glasbena umetnost,  
IP – ansambelska igra  
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7. b 
 
Irena Čebron 

 
angleščina 

 

8. a 

 

Simon Gerbec  
zgodovina, geografija,   
domovinska in državljanska kultura ter etika 

 
8. b  

 
Petra Gabriel 

slovenščina,  
IP – gledališki klub 

 

9. a 
 
Irena Humar Kobal 

slovenščina,  
domovinska in državljanska kultura ter etika 

 

9. b 
 
Ana Canzutti 

matematika, 
IP - multimedija 

 NERAZREDNIKI PREDMET 

  
Aljoša Bratina 

šport, 
IP – šport za sprostitev 

  
Marko Vovk 

šport, 
IP – izbrani šport – nogomet, šport za sprostitev 

  
Borut Fiorelli 

tehnika in tehnologija,  
NIP- računalništvo, NIP- tehnika, 
IP – daljnogledi in teleskopi, računalniška omrežja    

  
Karin Močnik 

 
angleščina 

  
Andrejka Turšič 

angleščina, 
NIP - prvi tuji jezik – angleščina 

  
Aljaž Mikuš 

matematika, fizika,  
IP – urejanje besedil 

  
Tatjana Pahor 

geografija   
IP – zvezde in vesolje 

  
Ivana Štrancar 

gospodinjstvo, 
kemija  

 
 

 
Petra Zorn 

likovna umetnost 
IP – likovno snovanje 1, 2, 3 

  
Suzana Mozetič 

IP – italijanščina 1, 2, 3 
NIP – drugi tuji jezik - italijanščina   

 

OSTALI ZAPOSLENI V ŠOLI 

 
Hišniška dela in prevozi učencev  Silvan Berce, Borut Skomina 

Čiščenje šolskih prostorov – MŠ 
 
Čiščenje šolskih prostorov in šolska 
kuhinja  – PŠ 
 
Šolska kuhinja – MŠ 
 

Ana Ipavec, Franka Koron, Zdenka Remškar,  
Danijela Vodopivec 
 
Barbara Šinigoj  
 
Aleksander Skrt (vodja),   
Ema Troha, Martina Scolaro, Asima Omerčević 

OID Borut Verč 
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ŠOLSKI  ZVONEC  

 

ŠOLSKE URE    ODMORI  

predura 7.30   -   8.15 odmor 5 minut 

1. ura 8.20   -   9.05 odmor  5 minut   

2. ura 9.10   -   9.55 odmor za malico 15 minut (9.55 – 10.10) 

3. ura 10.10  -  10.55 odmor za rekreacijo 20 minut (10.55 – 11.15) 

4. ura 11.15  -  12.00 odmor 5 minut 

5. ura 12.05  -  12.50    odmor 5 minut 

6. ura 12.55  -  13.40 odmor  5 minut 

7. ura 13.45  -  14.30 odmor 5 minut 

8. ura 14.35 – 15.20   

 
Pouk poteka v eni izmeni. 
Pričetek pouka je ob 8.20, možne so posamezne predure (ob 7.30 ali 7.45), šola je odprta za  
učence ob 8.10.  
 
JUTRANJE VARSTVO  
Za učence 1. razreda in izjemoma za učence 2., 3. in 4. razreda organiziramo jutranje varstvo, in 
sicer od 6.30 dalje v učilnici 1. razreda. Starši učencev 2., 3. in 4. razreda morajo vodstvu šole podati 
prošnjo z obrazložitvijo potrebe po varstvu. 

VARSTVO VOZAČEV 
 

Mestna občina Nova Gorica zagotavlja za učence iz Prvačine  dodatni  avtobusni prevoz v šolo,  in 
sicer ob 7.19 in ob 8.09.  Avtobus odpelje izpred Kulturnega doma v Prvačini. Prevoz je zagotovljen 
vse delovne dni v tednu. 
Večina učencev 3. triade ima že v jutranji uri pouk  (razredna ura, dodatni in dopolnilni pouk, izbirni 
predmeti …).  
Za vse učence, ki prihajajo v šolo z avtobusom, šola organizira  varstvo vozačev,  ki je za vse vozače 
obvezno.  Varstvo poteka v avli šole pod nadzorom dežurnega učitelja. 
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ŠOLSKI  PREVOZI 

 
PREVOZI UČENCEV S ŠOLSKIM KOMBIJEM  
 
Šola organizira za učence 1. razreda, v skladu z zakonom in v dogovoru s starši, prevoze v šolo in 
iz šole s šolskim kombijem. O natančnem razporedu voženj boste starši obveščeni na začetku 
šolskega leta.  
Prav tako je organiziran prevoz s šolskim kombijem za učence iz zaselkov, ki jih Svet za preventivo 
označi kot nevarne. 
 
AVTOBUSNI PREVOZI UČENCEV IZ PRVAČINE V DORNBERK (v obe smeri) 
 
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja za učence iz Prvačine dodatni avtobusni prevoz v šolo ob 
7.19 in ob 8.09 izpred Kulturnega doma v Prvačini.  
Učenci imajo zagotovljen prevoz po koncu pouka v Prvačino z avtobusi rednega linijskega voznega 
reda  

 iz smeri Ajdovščina ob 11.38, 13.18, 14.08, 15.03 in 

 iz smeri Sežana ob 12.02, 13.06.  

 

PODALJŠANO BIVANJE 

 
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju 
od konca pouka do 16.30. V tem času kosijo, pišejo domače naloge in sodelujejo v ustvarjalnih, 
športnih in drugih sprostitvenih dejavnostih.  
Učenci lahko odhajajo iz podaljšanega bivanja brez spremstva ali predčasno le s pisnim privoljenjem 
staršev oziroma skrbnikov.  
 

SODELOVANJE S STARŠI  

 
Starše vabimo, da se vključite v življenje in delo na šoli, zlasti ob dnevih dejavnosti, ob dnevu odprtih 
vrat, ob različnih projektih in prireditvah.  
Pomembno je, da starši redno sodelujete z razrednikom in učitelji, ki poučujejo vašega otroka. Tako 
boste dobili sprotne informacije o otrokovem počutju v šoli in napredovanju v znanju.  
 
RODITELJSKI SESTANKI  
 

Za srečanje s starši načrtujemo za vsak razred tri roditeljske sestanke, ki bodo imeli vnaprej določeno 
vsebino. Nanje boste posebej povabljeni. Prvi roditeljski sestanek bo tako v mesecu septembru in 
bo namenjen predstavitvi dela v novem šol. letu, v zimskem oz. pomladnem času pa bo organizirano 
predavanje ali delavnica z vzgojno tematiko. Na razredni stopnji pripravljajo učenci skupaj s svojimi 
učiteljicami družabno srečanje. Na roditeljske sestanke boste starši povabljeni tudi ob drugih 
priložnostih, predvsem ko se bomo pogovarjali o šoli v naravi, valeti, vpisu v srednjo šolo,…  
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GOVORILNE URE 
 

 Dopoldanske govorilne ure bodo enkrat tedensko od oktobra do maja. Učenci in starši boste 
o urniku obveščeni. Seznam bo objavljen tudi na spletni strani šole.   
 

 Popoldanske govorilne ure bodo dvakrat mesečno, vsako tretjo sredo v mesecu na 
matični in podružnični šoli (razen  septembra, februarja in junija) od 17. do 18. ure. Datumi so 
objavljeni v spodnji tabeli. 

MESEC RODITELJSKI 
SESTANKI 

POPOLDANSKE 
GOVORILNE URE 

SEPTEMBER Predstavitev dela šole _ 

OKTOBER  20. 10. 2021 

NOVEMBER  17. 11. 2021  

DECEMBER  15. 12. 2021 

JANUAR  19. 1. 2022 

FEBRUAR Predstavitev dela v 1. oc. obdobju -- 

MAREC  16. 3. 2022 

APRIL    20. 4. 2022 

MAJ    18. 5. 2022 

JUNIJ Zaključno srečanje   -- 

 
V delo šole in vrtca se starši vključujejo tudi preko SVETA STARŠEV, ki je posvetovalni organ sveta 
zavoda, ravnatelja in pedagoškega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvih roditeljskih 
sestankih v šolskem letu. Predsednika sveta staršev in njegovega namestnika na svoji prvi seji 
izvolijo predstavniki staršev posameznih oddelkov.  
 
GOVORILNE URE ZA UČENCE  
V skladu s pravili naše šole imajo učenci pravico do dodatne razlage in nasveta tudi izven pouka. Z 
učiteljem se tako lahko dogovorijo za individualne govorilne ure.  

 
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
V sodelovanju z Šolskim dispanzerjem iz Šempetra, ki ga vodi pediatrinja Vanja Kogoj Jug bodo 
potekali sistematski zdravstveni pregledi in cepljenje za učence 1., 3., 6. in 8. razreda devetletke. 
Učence spremljajo na pregled starši. Izveden bo tudi program cepljenja za učence 1. in 8. razreda. 
 
SISTEMATSKI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI 
Šolska zobozdravnica bo opravila obvezen sistematski pregled zob učencev 1., 2., 4., 6., 7. in 8.  
razreda. Pregled bo opravila v  šolski zobni ambulanti.  
Učenci morajo imeti ob obisku zobne ambulante kartico zdravstvenega zavarovanja in čiste zobe. 
 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA  
Nadaljevali bomo sodelovanje v akciji "Tekmovanje za čiste zobe", ki poteka med učenci slovenskih 
osnovnih šol. Naša šola sodeluje s preventivnima sestrama, ki prihajata na šolo enkrat mesečno. 
Ob vsakem obisku preverita čistost zob učencev ter premažeta zobe z zaščitnim premazom. 
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ŠOLSKI KOLEDAR 

 

šolskem letu 2019/20 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti razred 
183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve ter šole 
v naravi. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s 
področja glasbe, kulture, športa idr.  
 
S poukom pričnemo v torek, 1. 9. 2021. Zadnji dan pouka za učence 9. raz. je torek, 15. 6. 2022, 
za učence od 1. do 8. raz. pa četrtek, 24. 6. 2022.  
 
Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022.  
Drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (za 9. razred do 15. 6. 2022).  
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve ter šole v naravi. 
V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede prireditev s področja 
glasbe, kulture, športa idr. 
 

OCENJEVALNO 
OBDOBJE 

TRAJANJE OCENJEVALNE   
KONFERENCE 

PRVO od 1. septembra 2021 
do 31. januarja 2022 

1. ocenjevalna konferenca  
2. 2.  2022  (za 1. – 9. r.) 

DRUGO od  1. februarja 2022 
do  24. junija 2022 

2. ocenjevalna konferenca 
11. 6. 2022 ( za 9. razred ) 
21. 6. 2022 ( za 1. – 8. razred ) 
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   POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI  

JESENSKE POČITNICE  25. oktober – 1. november 2021  

dan reformacije  31. oktober 2021  

dan spomina na mrtve  1. november 2021  

božič  25. december 2021  

dan samostojnosti in enotnosti  26. december 2021  

NOVOLETNE POČITNICE  25. december – 2. januar 2022  

novo leto  1., 2. januar 2022  

pouka prost dan  7. februar 2022 

Slovenski kulturni praznik  8. februar 2022  

ZIMSKE POČITNICE  21. februar – 25. februar  2022  

velikonočni ponedeljek  18. april 2022  

dan upora proti okupatorju  27. april 2022  

PRVOMAJSKE POČITNICE  27. april - 2. maj 2022  

praznik dela  1., 2. maj 2022  

dan državnosti  25. junij 2022  
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POPRAVNI, RAZREDNI IN PREDMETNI IZPITI 
 

Popravni izpiti za učence 9. razreda: 16. 6. – 29. 6. in 18. – 31. 8. 2022 

Predmetni, razredni in popravni izpiti za učence 1. - 8. razreda: 27. 6. – 8. 7. in 18. – 31. 8.  

2022. 
Razpored bo objavljen najmanj tri dni pred rokom na oglasni deski v avli šole. 

INFORMATIVNA DNEVA NA SREDNJIH ŠOLAH 
 

Informativna dneva za učence 9. raz. bosta na srednjih šolah v petek, 11. februarja,  in v soboto, 
12.  februarja 2022.  
 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 

Izvaja se ob koncu 2. in 3. vzgojnega obdobja v devetletni osnovni šoli in je obvezno za vse učence 
6. in 9. razreda.   
 
Ob koncu 2. obdobja (6. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in prvega tujega 
jezika – angleščine.    
 
Ob koncu 3. obdobja (9. razred) se preverja znanje iz matematike, slovenščine in predmeta, ki ga 
določi minister za izobraževanje, znanost in šport septembra za vse šole -  za našo šolo je to letos 
ANGLEŠČINA. 
 

Dosežki učencev se vpišejo v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga 
spričevalu 6. razreda oz. zaključnemu spričevalu 9. razreda.  
 
POMEMBNI DATUMI  
 

ROKI IZVEDBE NPZ:  

● sreda, 4. maj  2022 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.  

● petek, 6. maj  2022 – NPZ iz matematike za 6. in 9. r.  

● torek, 10. maj 2022 – NPZ iz angleščine za 6. r. in 9. r.                                         

SEZNANITEV Z DOSEŽKI IN VPOGLED:  
 

31. maj 2022 – seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.  

31. maj – 2. junij 2022 – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge  

                         NPZ v 9. razredu.  

7. junij 2022 – seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.  

7. – 9. junij 2022 – uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ  

                        v 6. razredu.  
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK, INDIVIDUALNA UČNA POMOČ 

 

DODATNI POUK  
Dodatni pouk je namenjen nadarjenim učencem in učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo 
določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, 
kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira  doseganje višjih 
učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.  
 

DOPOLNILNI POUK 
K dopolnilnemu pouku se redno ali le občasno vključujejo učenci, ki potrebujejo dodatno razlago 
učne snovi in pomoč učitelja pri učenju.   
 

INDIVIDUALNA  IN SKUPINSKA UČNA POMOČ 
Učencem z učnimi težavami je namenjena tudi individualna in skupinska učna pomoč, ki jo na 
predlog šolske svetovalne službe in v soglasju s starši izvajajo učitelji. Pri tovrstni obliki učne pomoči 
se učencem omogoča prilagojena razlaga in prilagojeni načini utrjevanja znanja. Število ur 
individualne pomoči je omejeno.  
 

ŠOLA V NARAVI 

 

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v obliki šole v naravi in taborov.  
 

Za učence 4. a, b in c razreda bo organizirana tridnevna šola v naravi, od 11. do 13. maja 2022 

v CŠOD Kavka (Livške Ravne). 

 

Za učence 5. a, b  v plavalni šoli v naravi, od 6. do 10. junija 2022 v Ankaranu.   

 

Za učence 7. a in b razreda v športno-naravoslovni šoli v naravi, in sicer od 24. do 28. januarja  

2022 v CŠOD Škorpijon (Sv. duh na Ostrem Vrhu). 

 

Za učence 6. a, b razreda je spomladi predvidena planinska šola v naravi, in sicer v Soči. Datum 

bo znan naknadno.  

                           

IZBIRNI PREDMETI 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – za  učence 7., 8. in 9. razreda  
 

PREDMET KRATICA ŠTEVILO 
SKUPIN 

RAZRED UČITELJ 

šport za sprostitev ŠSP 3 7., 8., 9.  Aljoša Bratina, Marko Vovk 
 

izbrani šport - nogomet IŠP 1 7., 8., 9. Marko Vovk 

ansambelska igra ANI 1 7., 8., 9. Aleš Vodopivec 

urejanje besedil UBE 1 7. Aleš Mikuš 

računalniška omrežja 
 

ROM 1 8. Borut Fiorelli 

multimedija MME 1 9. Ana Canzutti 

italijanščina  1  
                     2 
                     3 

II1 
II2 
II3 

1 
1 
1 

7. 
8. 
9. 

 
Suzana Mozetič 

likovno snovanje 1 
                            2 
                            3 

LS  1  
      2 
      3 

1 
1 
1 

7. 
8. 
9. 

 
Petra Zorn 
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daljnogledi in teleskopi DIP 1 9. Borut Fiorelli 

zvezde in vesolje ZVE 1 8.  Tatjana Pahor 
 

šolsko novinarstvo ŠNO 1 7., 8., 9. Jana Kavčič 

gledališki klub GKL 1 7., 8., 9. Petra Gabriel 

 
*Neobvezni izbirni predmeti za učence 7., 8. in 9. razredov se v šol. l. 2021/2022 ne izvajajo.  
 

Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, izjemoma, v soglasju s starši lahko tudi tri. Učenci, 
ki obiskujejo glasbeno šolo, lahko uveljavljajo oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov pri eni uri ali v celoti. 
 
 

NEOBVEZNI  IZBIRNI PREDMETI – za  učence 1., 4., 5.  in 6. razreda  
 

PREDMET KRATICA ŠTEVILO  
SKUPIN 

RAZRED UČITELJ 

tehnika NTE 1 4., 5., 6. Borut Fiorelli  

računalništvo NRA 2 4., 5., 6. Borut Fiorelli 

drugi tuji jezik italijanščina N2I 3 4., 5., 6. Suzana Mozetič  

prvi tuji jezik angleščina N1A 2 1. Andrejka Turšič 

 
POSTOPEK IZBIRE PRI IZBIRNIH PREDMETIH 
Učenci boste o izbirnih predmetih, ki jih bo šola ponudila v prihodnjem šolskem letu (šol. l. 2021/22) 
in postopku izbire natančneje seznanjeni na roditeljskih sestankih in pri razrednih urah tekom 
šolskega leta. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Interesne dejavnosti organiziramo glede na strokovni kader, ki ga imamo na razpolago, glede na 
materialne in prostorske možnosti ter glede na interese in potrebe učencev.  
Vključevanje v interesne dejavnosti je prostovoljno in včasih se zgodi, da med šolskim letom 
zanimanje za kako dejavnost upade, za drugo pa na novo vznikne.  
Učenci bodo v mesecu septembru prejeli seznam interesnih dejavnosti, nato pa se odločili, katere 
dejavnosti bodo obiskovali. 
 

DNEVI DEJAVNOSTI 

 

Šola organizira v skladu s predmetnikom za posamezen razred tudi naravoslovne, kulturne, tehniške 
in športne dneve.  
Vsebina in čas izvedbe dnevov dejavnosti so natančno opredeljeni z Letnim delovnim načrtom šole 
za šolsko leto 2021/2022. 
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Publikacija OŠ Dornberk 

šol. l. 2021/2022 

 

 

 

 

Publikacijo pripravila Irena Humar Kobal, pomočnica ravnateljice 

 
 
 
Fotografije v publikaciji so delo učencev 6. – 9. razreda OŠ Dornberk (našteti so po vrstnem redu 
fotografij):  
  
 
Matevž Budihna, Emanuel Lisjak, Diana Černilogar, Martin Mihelj, Gaja Slamič,  Miran Grgič, 

Larisa Kerševan, Justin Žgur, Lia Furlani, Marko Maksimović, Enej Mermolja, Maša Cotič, 

Michela Baša, Robert Timothy Reja, Miha Kobal. 

 

Mentorica: učiteljica likovne umetnosti Petra Zorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dornberk, september 2021 
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Naš vrtec je prijetna hiška,  

tam je Muca in Sapramiška, 

včasih pa Pekarna Mišmaš,  

nastopam v oddaji Pokaži kaj znaš. 

 

V vrtcu je druga mama doma, 

ki me razvaja in rada ima, 

ki mi usmerja vsak moj korak,  

da jaz postanem pravi junak. 

 

Ni-na-na-na-na, ni-na-ni-ni, 

ni-na-na-na-na, ni-na-ni-ni,  

ko pa se v vrtcu vse umiri, 

takrat pa naš malček,.... 

....psssssst..... mirno zaspi.  

 

Naj bo zima, al, poletje,  

v vrtcu čutim jaz zavetje,  

naj jesen bo, al, pomlad, 

jaz v vrtec hodim rad.  

 
(Marina Šinigoj in Mateja Šimac) 

  

(avtorska himna Vrtca Dornberk in Vrtca Prvačina) 
 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiT-cvp_uzVAhXI1RQKHXCACvwQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/green-balloon-clipart&psig=AFQjCNFpHUXl8YsIomDXlqy4O9ygRJJflw&ust=1503565153261964
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiT-cvp_uzVAhXI1RQKHXCACvwQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/green-balloon-clipart&psig=AFQjCNFpHUXl8YsIomDXlqy4O9ygRJJflw&ust=1503565153261964
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsP29_uzVAhVIaRQKHS6kDnkQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/yellow-balloon-clipart&psig=AFQjCNFfqaikh1wK2C5L9ImF7Q8MIfs-mg&ust=1503564514051715
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMsP29_uzVAhVIaRQKHS6kDnkQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/yellow-balloon-clipart&psig=AFQjCNFfqaikh1wK2C5L9ImF7Q8MIfs-mg&ust=1503564514051715
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VRTEC SE PREDSTAVI 
 

  
Vrtec deluje v okviru javnega zavoda OŠ Dornberk in ima dve enoti:  

Vrtec Dornberk in Vrtec Prvačina.  

Ustanoviteljica je MO Nova Gorica. Upravlja ga ravnateljica in Svet javnega zavoda OŠ Dornberk.  

 

 

Ravnateljica 

 

Dragica Vidmar 

 

 

05 301 91 02 

031 703 278 

 

Vrtec Dornberk 

 

Marjana Turk, 

pomočnica ravnateljice za vrtec  

(marjana.turk@os-dornberk.si) 

05/301 91 04 

051 237 705 

 

Vrtec Prvačina 

Monika Uršič, 

vodja enote  

(monika.ursic@os-dornberk.si) 

05/301 63 20 

041 204 595 

 

Tajništvo 

 

Karmen Čuk, 

tajnica VIZ 

 

05/301 91 00 

 

Računovodstvo 

 

Vanja Kavčič 

Dajana Belingar 

 

05/301 91 11 

 

Svetovalna služba 

 

Ksenija Leban, 

Hana Zega, psihologinji 

 

05/301 91 12 

Pomočnica 

ravnateljice 

 

Irena Humar Kobal 

 

05/301 91 03 

031 724 080 

Faks 
05/301 91 09 

E naslov 
os.dornberk@os-dornberk.si 

Spletna stran 
http://www.os-dornberk.si/vrtec/ 

http://www.os-dornberk.si/
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V obeh enotah vrtca so zajeti otroci iz vasi Prvačina in Dornberk ter  pripadajočih zaselkov. 

Razdeljeni so v sedem skupin od 1. do 6. leta starosti. 

 

VRTEC ŠT. OTROK ODDELKI 

VRTEC DORNBERK 63 4 

VRTEC PRVAČINA 52 3 

 

VRTEC DORNBERK 

SKUPINA STAROST VZGOJITELJICA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH 
OTROK - POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

  

4 - 6 let 

 

ORNELA NIKIĆ 

ornela.nikic@os-dornberk.si  

 

 

MARINA ŠINIGOJ 

marina.sinigoj@os-dornberk.si 

  

3 - 4 leta 

 

ALENKA KLAVŽAR 

alenka.klavzar@os-dornberk.si 

 

MATEJA ŠIMAC 

mateja.simac@os-dornberk.si 

 

 

 

2 - 3 leta 

 

MARJANA TURK 

marjana.turk@os-dornberk.si 

TJAŠA BATISTIČ 

tjasa.batistic@os-dornberk.si 

 

POLONA MIHELJ 

polona.mihelj@os-dornberk.si 

 

 

 

1 - 2 leti 

 

MANCA BERCE 

manca.berce1@os-dornberk.si 

 

VESNA FERFOLJA 

vesna.ferfolja@os-dornberk.si 

 

mailto:nikic@os-dornberk.si
mailto:marjana.turk@os-dornberk.si
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VRTEC PRVAČINA 

SKUPINA STAROST VZGOJITELJICA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH 
OTROK - POMOČNICA 

VZGOJITELJICE 

 

 

4 - 6 let 

 

KAJA JOGAN 

kaja.jogan@os-dornberk.si 

 

MOJCA TRAMPUŽ 

mojca.trampuz@os-dornberk.si 

 

 

 

2 - 4 leta 

 

KSENIJA BIRSA 

ksenija.birsa@os-dornberk.si 

 

RADMILA SLADOJEVIĆ 

radmila.sladojevic@os-
dornberk.si 

 

 

 

1 - 2 leti 

 

MONIKA URŠIČ 

monika.ursic@os-dornberk.si 

 

 

LARA MARTINČIČ 

lara.martincic@os-dornberk.si 

 

 

Hišniška in vzdrževalna dela v obeh vrtcih opravljata Silvan Berce in Borut Skomina.  

Za čistočo skrbita  Neda Peršolja (Vrtec Prvačina) in Doris Baša (Vrtec Dornberk). 

Obroke hrane pripravljajo v centralni kuhinji v OŠ Dornberku. 
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Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:  

❖ I. starostno obdobje 

• oddelki od 1 do 3 let 

❖ II. starostno obdobje 

• oddelki od 3 do 4 leta 

• oddelki od 4 do 5 let 

• oddelki od 5 do 6 let 

❖ kombinirani oddelki (otroci I. in II. starostnega obdobja) 

 

V vrtcu izvajamo dnevni in poldnevni program. 

Dnevni program - traja od šest do največ devet ur dnevno. Otrokom nudimo vzgojne 

dejavnosti, postrežemo z jutranjo malico, kosilom in popoldansko malico. V popoldanskem času 

se poleg počitka organizirajo tudi umirjene dejavnosti pod vodstvom vzgojiteljic predšolskih 

otrok - pomočnic vzgojiteljic. 

Poldnevni program - traja od štiri do šest ur in poteka dopoldne. Program vsebuje vzgojne 

dejavnosti in hrano v celoti. Starši, ki ste vpisali otroka v poldnevni program, imate možnost 

zaprositi za poldnevni program brez kosila. Pri ceni se odbije strošek kosila. Program vsebuje 

vzgojne dejavnosti in jutranjo malico.  

 

Vrtca poslujeta ob delavnikih. Odpreta se ob 6.30. Vrtec Prvačina posluje do 16.00, vrtec 

Dornberk pa do 16.15.  

V predprazničnih dneh in med počitnicami ugotavljamo 

zmanjšane potrebe po varstvu. Ko je prijavljenih več 

kot 5 otrok iz obeh enot vrtca, organiziramo varstvo v 

eni enoti. V primeru, da je prijavljenih manj kot 5 

otrok, vrtec ne posluje. Za nujne primere se za varstvo 

dogovorimo s Centralnim vrtcem v Novi Gorici. Starši 

svojo potrebo po varstvu javite vzgojiteljici. 

Med poletnimi počitnicami bo predvidoma  večino časa 

obratoval vrtec v Prvačini. 

Ob sobotah in nedeljah ter med državnimi prazniki je vrtec zaprt.  
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Starši morate otroka prevzeti v času, ki ga določa program, v katerega je otrok vpisan. 

Otroke morajo na poti v vrtec in domov spremljati polnoletne osebe, ki jih pisno navedete. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to pisno odobrijo starši ali skrbniki 

otroka. 

Starše prosimo, da upoštevate poslovni čas vrtca. Otroka v vrtec pripeljite do 8.30, da lahko 

poskrbimo za nemoteno prehrano otrok. Vrata vrtca so zaradi varnosti otrok zaklenjena od 

8.30 do 12.15 in od 13.00 do 14.30. Skupine se zjutraj do 8.00 ure in po 15.30, zaradi 

organizacije dela, združujejo. Po priporočilih NIJZ bomo za otroke, ki se združujejo, vodile 

Evidenco spremljanja in druženja otrok v primeru epidemiološke preiskave. 

Obdražali bomo lanskoletno, že dobro utečeno prakso, da starši v prostore vrtca vstopajo v 

čimmanjši možni meri. Starši pri vratih pozvonijo in otroka oddajo/prevzamejo pri vhodu v 

vrtec. V nasprotnem primeru starši vstopajo z zaščitno masko in se držijo ostalih higienskih 

priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa.  

 

Celotna Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih, ki jih 

je izdal NIJZ, si lahko preberete na povezavi: 

higienska_priporocila_za_vrtce.pdf (nijz.si) 

V kolikor obstaja sum, da ima otrok bolezen, ki ogroža zdravje ostalih otrok, ste se starši 

dolžni posvetovati s pediatrom.  V vrtec pripeljite le zdravega otroka. 

 

 

   

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce.pdf
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Skladno s Sklepom MONG o določitvi cen programov v javnih vrtcih v mestni občini Nova 

Gorica, z dne 21.03.2019, upoštevamo: 

V kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem poslovnem času vrtca oz. po 

preteku otrokovih devetih urah bivanja v vrtcu, se vsaka začetna ura zamude zaračuna 

staršem po ceni, ki znaša 8,00€. 
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DNEVNI RAZPORED DEJAVNOSTI 

 

6.30 - 8.00 

sprejem otrok, prosta igra otrok v dogovoru z 

vzgojiteljico ali vzgojiteljico predšolskih otrok-

pomočnico vzgojiteljice, dejavnosti s posamezniki, itd. 

8.00 - 8.30 igra, jutranje razgibavanje, priprava na malico 

8.30 - 9.00 dopoldanska malica 

9.00 - 11.15 

nega otrok, raznovrstne dejavnosti pod vodstvom 

vzgojiteljic in vzgojiteljic predšolskih otrok-pomočnic 

vzgojiteljice, vključno z bivanjem na prostem, s 

sprehodi in opazovanji, sadna malica, … 

11.15  - 12.15 priprava na kosilo in kosilo 

12.15 - 13.00 

nega otrok, priprava na počitek in umirjanje otrok, ki 

se pripravljajo na spanje; odhajanje otrok, ki so 

vključeni v poldnevni program  

13.00 - 14.30 počitek in čas za mirnejše dejavnosti 

14.30 - 15.00 popoldanska malica 

15.00 - 16.00 oz. 

16.15 
igra in odhajanje domov 
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VSEBINA VZGOJNEGA DELA 

 

Vsakemu otroku bi radi zagotovili osnovno pravico do tistega delčka vzgoje v vrtcu, ki ga za 

zdravo rast in razvoj potrebuje tudi zunaj družine. 

Smo javni vrtec, v katerem pomagamo staršem pri celoviti skrbi za otroke in želimo ustvarjati 

pogoje za  uresničevanje temeljnih nalog: 

• srečno in prijazno otroštvo v stiku z sovrstniki, drugimi in drugačnimi ljudmi, 

• pridobivanje izkušenj v domačem okolju in drugih krajih, 

• omogočamo otrokom iz različnih družin, da razvijajo specifične sposobnosti in 

nadarjenosti, 

• razgibano življenje v naravi in z naravo, 

• varne pogoje za igro z dobrimi igračami, 

• kakovostno prehrano po smernicah NIJZ.  

Pri delu z otroki bomo sledili načelom, ki so zapisana v Kurikulu. Kurikul vključuje vse 

dejavnosti, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči in zajema celoto vzgoje, nege in 

dejavnikov okolja, ki jih je otrok v vrtcu dnevno deležen. 

Neposredno vzgojno delo z otroki izvajajo vzgojiteljice in vzgojiteljice predšolskih otrok - 

pomočnice vzgojiteljic. Dejavnosti otrok po posameznih skupinah bodo odvisne od individualnih 

letnih delovnih načrtov vzgojiteljic, ki izhajajo iz Letnega delovnega načrta vrtca. Vzgojni del 

Letnega delovnega načrta je načrtovan skladno z usmeritvami v programih za predšolske 

otroke v javnih vrtcih.  

 

  
Medosebni odnosi se gradijo z različnimi nameni, v različnih okoljih in na različnih ravneh. 

 

V letošnjem šolskem letu bomo še bolj pozorne na odnose med otroki, odnose s starši, odnos 

vzgojitelj – otrok in seveda na delovne odnose med strokovnimi delavkami. 

 

Prva izkušnja vsakega posameznika so medosebni odnosi, ki jih doživi v družini. Vrtec je ob 

družini drugi pomembni vzgojni dejavnik, ki vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Otrok 

pridobiva nova znanja in sposobnosti, dopolnjuje že usvojena znanja in jih nadgrajuje. Ob 

vzgojnem delu se postopoma nauči sistematičnosti, navaja se na določene zahteve in 

obveznosti, hkrati pa se uči tudi medsebojnega sodelovanja in ob dejavnostih doživlja uspeh, 
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pa tudi neuspeh. Vrtec marsikateremu otroku pomaga pri psihični odpornosti, saj se v njem 

srečuje s težavami in se nauči, kako jih lahko uspešno premaguje. Otrokov razvoj je 

potrebno usmerjati k samostojnosti.  

V učbeniku Pedagogika in pedagos ̌ki pristopi v predšolskem obdobju avtorji med drugim 

poudarjajo, da socialne spretnosti, ki se jih otrok nauči v predšolskem obdobju, ostanejo vse 

življenje. V vrtcu naj bi se otrok naučil upoštevati druge, se sovrstnikom in odraslim 

približati in z njimi sodelovati, z drugimi deliti stvari in jih vključevati v svojo igro, se 

zavzemati zase, znati poslušati drugega in oblikovati pozitivno samopodobo. Seveda je tukaj 

ključnega pomena vloga odraslega, ki otroku pomaga razviti omenjene socilalne spretnosti 

skozi igro. Vse zgoraj naštete odnose med otroki krepimo s socialno igro. Socialne igre za 

oblikovanje skupnosti, socialne igre za razvijanje empatije in spodbujanje interakcije so 

eden izmed načinov razvijanja socialnih kompetenc, saj otrok spoznava, uči, išče možnosti 

lastnega izraza, strpnosti, razumevanja sebe in tudi drugih. Otroke igre sproščajo, ker lahko 

izražajo svoja čustva, stališča, vedo, da bodo sprejeti in razumljeni.  

 

V Kurikulu za vrtce je zapisano da odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti 

spodbudno in pomirjujoče, vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled 

za otroke. Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri 

vzgojnem procesu, je ves čas z otroki in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali 

individualno; v vseh teh interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in 

praviloma zgled za prijetno in priazno komunikacijo. Tako med pomembne elemente 

interakcije med otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči); odzivanje 

na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, 

udeleženosti; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželjenega vedenja, 
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preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na 

socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritke, kazni in ponižanja 

kar splošno); spodbujanje ustrezne (upoštevajoč otrokovo starost) neodvisnosti. Vse to 

prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku oz. skupini, k vzpostavljanju ravnotežja med 

sodelovanjem in tekmovanjem pri socialnem učenju. 

 

 

GLEDALIŠKE PREDSTAVE, GLASBENI NASTOPI, LIKOVNE DELAVNICE 

Gledališka skupina strokovnih delavk »Vesele rožice« bo organizirana tudi v letošnjem 

šolskem letu. Zaenkrat načrtujemo tri dramske uprizoritve za otroke obeh vrtcev in sicer; 

prvo ob tednu otroka, drugo v decembru in tretjo v pomladnih mesecih. V kolikor se bo 

epidemiološka slika izboljšala, bomo v vrtec povabili tudi »pravljične osebe«, kakšno 

glasbenega izvajalca ali skupino, učitelja iz glasbene šole v Novi Gorici,... 

 

BRALNE URICE IN PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA 

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s knjižno vzgojo. Otroci  v obeh enotah vrtca si 

bodo izposojali knjige iz šolske knjižnice. V kolikor ne bo mogoč obisk knjižnice, bomo 

knjižničarko v vrtec povabili. Če bo mogoče, bodo otroci iz Vrtca Prvačina  obiskali 

podružnično knjižnico Franceta Bevka. Z otroki bomo spoznavali pravljice in zgodbe. Otroci 

starejših skupin bodo zgodbice po željah tudi pripovedovali in sodelovali v programu 

Predšolske bralne značke. Spodbujali bomo predstavitev slikanic, ki jih boste doma starši 

prebrali otrokom. Kljub trenutni situaciji načrtujemo medgeneracijsko povezovanje. 

Osnovnošolci, ki bodo želeli otrokom v vrtcu prebirati knjige, bodo le-to izvedli na atriju 

oziroma na igrišču. Ob koncu leta bo za predšolske otroke potekala slavnostna prireditev s 

podelitvijo priznanj. 

 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Otrok preko gibanja telesa zaznava okolico, prostor, čas, svoje telo in gibalne sposobnosti.  

Razvija tudi koordinacijo telesa, ravnotežje, fino motoriko, moč, hitrost in vztrajnost. 

Spoznava različne položaje svojega telesa in odnose med deli telesa. Prav zaradi tega mu 

moramo omogočiti veliko gibanja. Športne urice bo za otroke iz skupine Rdeči in Modri baloni 

iz Vrtca Dornberk izvajal učitelji športne vzgoje Marko Vovk ob sredah, od 9.10 do 10.00. 

Športni učitelj Aljoša Bratina pa bo gibalne urice izvajal v telovadnici Vrtca Prvačina za 

otroke iz skupine Sončki in Mavrice. Dan in ura ostajata enaka. Otroci iz Vrtca Dornberk 

bodo za gibanje koristili športno dvorano Čukla. Vrtec Prvačina ima svojo, s športnimi 

rekviziti, bogato opremljeno telovadnico.  

 

Predšolski otroci obeh vrtcev sodelujejo v programu Naučimo se plavati. Že tradicionalno 

sodelujemo v vseslovenskem projektu Simbioza Giba. V kolikor bo epidemiološka slika 

ugodna, bomo na gibalne dejavnosti v naravi povabili tudi stare starše. Vključeni smo tudi v 
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projekt  Mreža gozdnih vrtcev in šol, ki spodbuja gibanje in učenje skozi igro v naravi. Z 

izvajanjem raznolikih dejavnosti v naravi bomo pridobili certifikat »Gozdni vrtec«. 

 

MNOŽIČNI TEK ZA OTROKE  

Pod okriljem Atletske zveze Slovenije (AZS) bomo tudi letos, 23. 9. 2021 sodelovali na 

množičnem teku otrok. Akcija spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti 

sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. 

 

PEVSKI ZBOR  

Strokovne delavke se zavedamo, da petje ugodno vpliva na počutje, saj otroka spodbuja k 

izražanju čustvenih stanj ter k ustvarjalnosti. Z aktivnim petjem, nekatere od strokovnih 

delavk pa tudi s spretnim igranjem na različne inštrumente, spodbujamo veselje do petja, 

pevskega ustvarjanja otrok in uživanja ob petju 

samem ter glasbi. Več kot je pevskih vplivov v 

vrtcu (in v držini), bolj je otrok dovzeten za to 

dejavnost ter močnejši je vpliv na razvoj 

otrokovega ritmično-melodičnega posluha, tehnike 

govora, izgovorjave in usvajanja besedišča. Prav 

zaradi vsega naštetega je petje prisotno skozi ves 

dan v vseh starostnih skupinah. V vrtcu 

uporabljamo Orfova glasbila, letos pa smo nabavili 

tudi zvočne cevi. 

Vrtčevski pevski zbor, ki ga vodi vzgojiteljica 

predšolskih otrok-pomočnica vzgojiteljice Mateja 

Šimac, bo letos vključeval otroke iz skupine Rdeči 

in Modri baloni iz Vrtca Dornberk, ter otroke iz 

skupine Sončki in Mavrice iz Vrca Prvačina.  

Najmlajše skupine obeh enot (Rumeni in Zeleni 

baloni ter Zvezdice) bodo združene v pevski 

zborček, ki ga bo vodila vzgojiteljica Manca Berce. 

Za morebitne prireditve se bomo združili. 
 

SODELOVANJE Z GASILCI 

bo potekalo oktobra, v mesecu požarne varnosti. 

Dogovorili se bomo ali bodo gasilci PDG Dornberk, 

upoštevajoč priporočila NIJZ, dovolili ogled 

gasilskega doma oziroma ali se bodo z vozili 

pripeljali na igrišče pred Vrtec Prvačina. Vsekakor 

pa bodo otroci z likovnimi izdelki sodelovali na 

temo projekta požarna varnost. Izdelki bodo 

razstavljeni na matični šoli.  
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TEDEN OTROKA  

V okviru tedna otroka, od 4. do 10. oktobra 2021, bomo dejavnosti v vrtcu obogatili z 

vsebinami in dejavnostmi, ki se navezujejo na letošnjo temo »Razigran uživaj dan!«. 

Predvidena je dramska oz. lutkovna igra strokovnih delavk. Glede na trenutno situacijo, 

zunanjih otrok, ki vrtca ne obiskujejo, letos k programu in 

obisku vrtca ne bomo vabili. 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

»Migamo vse leto. Najbolj smo glasni med 16. in 22. 

septembrom 2021. 

Enkrat na leto združimo moči in na glas pozovemo k 

spremembi potovalnih navad. 

Letos pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno.« S 

tem geslom nas upravljalci platforme SPTM vabijo k 

vzgoji za trajnostno mobilost. Delujejo v okiru Ministstva 

za infrastrukturo. Teden mobilnosti bomo v vrtcu 

obeležili z različnimi dejavnostmi na nivoju posameznih 

skupin in celotnega vrtca 

 

MALI SONČEK 

Program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do 

šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj. 

• Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta 

starosti 

• Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti 

• Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti 

• Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti 

Namen programa je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami. Mali sonček bo vsakega otroka nagradil z nalepko za vsako 

opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma). 

 

PLAVALNI TEČAJ  

V sodelovanju s Športno zvezo Nova Gorica bomo za predšolske otroke obeh enot vrtca, 

organizirali enotedenski plavalni tečaj v Športnem parku Nova Gorica. Potekal bo od 22. 11. 

do 26. 11. 2021. S tem bodo predšolski otroci vključeni v program Naučimo se plavati. 

Dogovoriti se bomo poskušali za obisk gasilske in policijske postaje v Novi Gorici, oziroma 

njihovo predstavitev pred omenjenimi stavbami. 

 

NOČ V VRTCU 

Glede na vsakoletne pozitivne odzive, tudi v letošnjem letu, v drugi polovici leta, načrtujemo 

izvedbo nočitve v vrtcu, ki se ga bodo po želji udeležili otroci iz skupine Sončki, Modri in 

Rdeči baloni. Nočitev bo za vsako skupino potekala ločeno. 
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ZELENI NAHRBTNIK (ZPMS) 

Osnovni namen in cilj projekta je motivirati predšolske otroke, da sami razmišljajo o naravi 

in okolju v katerem živijo; da skozi igro, in svoji stopnji razumevanja primerno, spoznavajo 

okoljevarstvene probleme, nanje opozarjajo in iščejo rešitve. 

Zeleni nahrbtnik potuje od vrtca do vrtca po vsej Goriški, kjer sodelujoči v dnevnik 

aktivnosti zapisujejo zanimive dejavnosti in dogodke, ki se izvajajo v času obiska. V 

preteklem šolskem letu projekt zaradi COVID-a ni bil izveden. V kolikor bo letos projekt 

izpeljan, se z Zelenim škratom srečajo vse skupine obeh enot vrtca.  

 

VOŽNJA Z VLAKOM IN AVTOBUSOM 

Starejšim otrokom bo, z dovoljenjem staršev, omogočena izkušnja vožnje z vlakom. Glede na 

vozni red, se bomo predvidoma popeljali do Štanjela in nazaj. Z redno linijo mestnega 

prometa se bodo otroci starejših skupin podali na potep oz. zaključni izlet v bližnje kraje 

(Nova Gorica, Ajdovščina,...). Omenjeni obogatitveni dejavnosti sta predvideni v drugi 

polovici leta, če nam bodo priporočila NIJZ to dopuščala. 

 

ZDRAVSTVENO VZGOJNA DELAVNICA ZA PREDŠOLSKE OTROKE:  

Namen programa vzgoje za zdravje za predšolske otroke je vključiti vsebine zdravega 

načina življenja v vzgojno izobraževalno delo v vrtcu. Vsebine se dotikajo ključnih tem 

zdravega načina življenja in zdravih navad predšolskih otrok. V sodelovanju s Centrom za 

krepitev zdravja, zdravstvenega doma Nova Gorica, bodo zunanje sodelavke v ponedeljek, 

24. 1. 2022 ob 9.30, v obeh vrtcih izpeljale delavnico: »Raziskujmo človeško telo«. 

 

E-HIŠA, novogoriška hiša poskusov 

Predšolski otroci bodo na zanimiv in presenetljiv način spoznali naravoslovne pojave. V 

delavnicah za predšolske otroke zunanji sodelavci, ustvarjajo pogoje, kjer lahko vrtčevski 

otroci s pomočjo uporabe svojih čutil spoznajo naravoslovne pojave ter spoznajo, da je 

znanost lahko zabavna. Skupaj bodo po navodilih 

izvajalcev izdelali »Lačno žabo«. 
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GOZDNI VRTEC 

Glede na to, da sta naši vasi, tako 

Dornberk kot Prvačina, obdani s 

čudovito naravo, smo se vključili v 

projekt, kjer to danost lahko dodobra 

izkoristimo. Priključeni smo Mreži 

gozdnih vrtcev in šol, ki deluje pod 

okriljem Inštituta za gozdno 

pedagogiko. Gozd je prostor, kjer 

delamo v sozvočju z naravo gozda in 

naravo otrok. Vse bolj tudi 

spoznavamo, da učenje v naravi skriva v 

sebi nekaj več – našim otrokom ne 

omogoča samo doživljanja narave, 

ampak tudi pozitivno doživljanje samih 

sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, 

matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje 

individualne sposobnosti. Krepi se tudi skupina in socialne vezi med otroki. Poleg navedenega 

bomo z omenjenim projektom zadostili smernicam NIJZ, ki priporočajo veliko bivanja zunaj. 

Koordinatorica projekta je Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Radmila 

Sladojević. 

 

SAY HELLO TO THE WORLD in POMAHAJMO PO SLOVENIJI 

Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v vrtcih med 

seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo 

prvih tujih besed.  

Projekt »Pomahajmo po Sloveniji« je podprojekt prej omenjenemu mednarodnemu projektu 

in je namenjen otrokom nižje starostne skupine (do 4 let). Vrtci po Sloveniji se povezujejo 

preko video klica. V projekt »Pomahajmo po Sloveniji« so se vključili otroci iz skupine Modri 

baloni z vzgojiteljico Alenko Klavžar in vzgojiteljico predšolskih otrok – pomočnico 

vzgojiteljice Matejo Šimac. Po zaključenem projektu bo vrtec pridobil naziv »Strpen vrtec«.  

 

TAČKE POMAGAČKE 

Društvo Tačke pomagačke je prostovoljno društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov 

opravlja  po različnih ustanovah po vsej Sloveniji. Povabili jih bomo, da s svojimi 

»kosmatinci« obiščejo naši enoti vrtca.  

 

VRTEC V NARAVI 

To je dejavnost, ki jo vrtec izvaja izven kraja bivanja otrok in poteka tri dni. Predšolski 

otroci v naravnem okolju pridobivajo nove izkušnje, ki so potrebne, da se v novih okoljih lažje 

znajdejo, se vanj vključujejo in se postopno osamosvajajo.  
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V neposrednem stiku z naravo doživljajo njene lepote, jo raziskujejo, pridobivajo konkretne 

izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi. 

 

Vsi CŠOD zagotavljajo vse standarde, ki jih NIJZ zahteva v priporočilih za preprečevanje 

širjenja novega koronavirusa. Destinacija in termini odhodav vrtec v naravi so še v fazi 

dogovarjanja. 

 

VARNO S SONCEM 

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred 

škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu 

ravnanju. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Ciljna skupina so 

predšolski otroci, starši in strokovni delavci vrtca, cilj programa pa je vključiti vse vrtce in s 

samozaščitnim ravnanjem seznaniti vse generacije otrok. 

 

SIMBIOZA GIBA 

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno 

športnim aktivnostim vseh generacij. Skozi akcijo zagovarjamo, da gibanje pomeni življenje 

in življenje je gibanje, zato je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja 

širimo in krepimo zavest o pomenu gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše (katerokoli) 

življenjsko obdobje. Tudi letos načrtujemo veliko gibalnih dejavnosti. V primeru omiljenih 

priporočil NIJZ, bomo na pripravljene aktivnosti, ki jih bomo izvajali zunaj, povabili tudi 

stare starše.  

 

MEDNARODNI PROJEKT »POZDARV PTIC MIRU« 

je usmerjen k ozaveščanju ljudi o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov 

doma in po svetu. 

 

CILJI projekta so: 

- razvijanje socialnih veščin v skladu iz ogrodjem EU kompetenc za strpno sobivanje in 

oblikovanje kulturnega dialoga, 

- razvijanje državljanskih kompetenc, 

- aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja, 

- spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.  

 

Poslanica miru ob mednarodnem dnevu miru se glasi: Pustimo egoizem in samovšecnost za 

seboj in začnimo s spoštovanjem in potrpežljivostjo. 

 

PRAZNOVANJA  

• praznovanja rojstnih dni otrok v skupinah, 

• praznovanja ob prihodu letnih časov v skupinah, 

• srečanja otrok in staršev so zaenkrat pod vprašajem. V kolikor bo epidemiološka slika 

ugodnejša, bomo izpeljale jesensko, pomladansko in zaključno srečanje s starši po 

skupinah, 
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• prireditve ob tednu otroka, ki letos potekal na temo: »Odgovor je pogovor«, 

• praznovanja »Veseli december«  

• pustovanje, 

• obeležitev slovenskega kulturnega praznika, 

• sodelovanje na krajevnih in javnih prireditvah v osnovni šoli, v kolikor bodo organizirana. 

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED 

Pred vstopom v vrtec morajo otroci opraviti zdravniški pregled pri pediatru. Zdravniško 

potrdilo je potrebno dostaviti pred vključitvijo otroka v vrtec. 

Z začetkom letošnjega vrtčevskega leta prihaja tudi do sprememb, vezanih na 51.a člen 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS, št. 142/20). Ta 

določa, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec in javno sofinanciran program 

zasebnega vrtca zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni 

bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za 

opustitev cepljenja. V kolikor otrok ni bil cepljen, pa za to obstajajo zdravstveni razlogi za 

opustitev cepljenja, pediater na potrdilo jasno zapiše, da otrok ni bil cepljen iz zdravstvenih 

razlogov in se lahko vključi v vrtec 

 

SODELOVANJE S STARSI 

Vzgoja je odgovornost staršev in vzgojiteljic, zato morata biti vrtec in dom tesno povezana. 

Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko spoznavanje, boljše poznavanje 

otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Prvo tesnejše sodelovanje je 

potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Staršem pomagamo z nasveti in jim omogočimo krajše 

bivanje z otrokom v vrtcu v času, ko se privaja. 

Sodelovanje s starši bo potekalo v obliki formalnih in neformalnih oblik. Staršem bomo 

pomembne informacije posredovali preko aplikacije eAsistent. Posluževali se bomo različnih 

zgibank,  plakatov in obvestil ob posebnih dogodkih. Na oglasni deski za starše so na vpogled 

ažurne informacije, jedilnik, reklamno gradivo idr.  

Prav tako lahko na spletni strani vrtca (http://www.os-dornberk.si/vrtec) preko krajših 

zapisov in fotografij, ažurno spremljajo dogajanje v vrtcu, dostopajo do raznih obvestil in vlog 

itd.  

 

 

Na uvodnem roditeljskem sestanku, ki bodo letos potekali ločeno po skupinah, izvedeni bodo 

zunaj na atriju/igrišču, dobijo starši splošne informacije o oddelku. Strokovne delavke 

predstavijo program dela,…Starši se seznanjajo z razvojnimi značilnostmi starostnega 

http://www.os-dornberk.si/vrtec
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obdobja njihovih otrok, spremembami v strukturi oddelka v prihodnosti in podobno. 

Roditeljski sestanki bodo organizirani glede na sprotne potrebe tako s strani staršev kot 

pedagoških delavcev. Roditeljski sestanek načrtujemo pred odhodom predšolskih otrok na 

letovanje in glede na želje staršev tudi pred udeležbo na plavalnem tečaju.  

 

Popoldanske govorilne ure bodo tudi letos potekale nekoliko drugače. Ko bodo starši izrazili 

potrebo po poglobljenem pogovoru o otroku ali bomo strokovne delavke opazile, da je 

pogovor potreben, se bomo srečali bodisi zunaj ali v vrtcu (upoštevajoč vsa aktualna 

priporočila NIJZ), priporočena je tudi komunikacija preko video klica.  

 

V primeru zaprtja vrtcev oz. delovanja vrtca v zmanjšanem obsegu, se bomo trudile 

vzdrževati odnos bodisi s skupnimi videoklici, pošiljanji ddaktičnega materiala, različnimi 

idejam za kvalitetno preživljanje časa z otroki in drugimi oblikami podpore staršem. 

 

Starši se lahko pogovorite o otroku tudi ob prihodu ali odhodu otroka iz vrtca, a le, če s tem 

ne motite poteka dela v skupini. 

Poglobljen pogovor o otroku je mogoč le v času, ki je temu namenjen. 

 

  www.os-dornberk.si/vrtec 

 

Na spletni strani so vam dostopne vse informacije in obrazci za tiskanje. O življenju in delu v 

vrtcu ter o vseh tekočih zadevah, boste obveščeni tudi preko e-Asistenta. 

Starši iz vsakega oddelka izvolite svoje predstavnike v Svet staršev. En predstavnik staršev 

zastopa starše vrtca v Svetu zavoda. Tako imate starši možnost, da se vključite v delo vrtca 

in celotnega zavoda. 

 

 

 

 

 

 

 

VRTEC DORNBERK  

 

VRTEC PRVAČINA 

Rdeči baloni: Tjaša Harej Pavlica 

Modri baloni: Vesna Rajšp 

Rumeni baloni: Danijel Cotič 

Zeleni baloni: Nika Lisjak 

Sončki: Tina Kilmar Zorn 

Mavrice: Tina Zupančič 

Zvezdice: Maja Jager 

http://www.os-dornberk.si/
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARSEV IN OTROK 

 (določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih) 

 

Pravice otrok 

Konvencija o otrokovih pravicah je temeljni dokument, ki uravnava naše delo z otroki:  

• med otroki ne delamo razlik glede na raso, barvo, spol, vero, politično in drugo 

prepričanje, narodno, etično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli 

drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika,  

• vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru 

standardnega programa vrtca,  

• upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za 

izražanje le-teh, pravico do izbire in drugačnosti,  

• vzgojno delo z otroki načrtujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v 

določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka,  

• otroka varujemo pred telesnim in verbalnim nasiljem drugih otrok in odraslih,  

• zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in 

socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj za 

njegovo popolno zaupanje vase.  



 

20 
 

Starši imate pravico:  

• do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikul),  

• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu, 

• do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov, 

• do postopnega uvajanja otroka v vrtec, 

• do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku, 

• do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. 

Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v 

strokovno avtonomnost vrtca.  

Obveznosti staršev so:  

• da sprejmejo strokovne usmeritve javnega vrtca (vsebinske, organizacijske, 

prehrambene),  

• da se seznanijo z organiziranostjo in z delavci vrtca,  

• da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in kakovosti programov,  

• da spoštujejo osebno integriteto strokovnih delavk/delavcev in drugih 

delavk/delavcev vrtca,  

• da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev 

in vrtca, 

• da redno izpolnjujejo vse obveznosti (plačevanje oskrbnine …). 
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DOBRO JE VEDETI 

Mestna Občina Nova Gorica vsako leto znova določi rok za vpis v vrtec (pomladni meseci). 

O vpisu za naslednje šolsko leto vas bomo pravočasno obvestili. Vpisne obrazce lahko dobite 

v obeh enotah vrtca in v tajništvu šole, lahko pa si jo tudi natisnete s spletne strani vrtca. 

Izpolnjene vpisne liste oddate v tajništvo šole. Prepozno prispele vpisnice bomo upoštevali 

le, če bodo v oddelkih še prosta mesta. Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti 

otroci, ki se bodo prej vključili v program, ne glede na datum vpisa v vrtec. V kolikor starši 

ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni datum in hkrati otrokove odsotnosti pisno ne 

sporočijo vrtcu najkasneje 8 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se 

staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil (Sklep Št. 602-16/2010 MS 

MONG).

Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec starost otroka 1 leto oziroma 

dopolnjenih najmanj 11 mesecev (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08). 

Starši vpišete otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 

31. avgusta naslednjega leta. Ob vpisu otroka se starši z računovodstvom OŠ Dornberk, pisno 

dogovorite o načinu plačila (položnica, trajnik).  

 

Otroci, ki v vrtec prihajajo prvič, imajo možnost postopnega uvajanja. Tako starši otroku 

omogočijo manj stresno prilagajanje na nov način bivanja. Po sedanjih priporočilih NIJZ so 

starši, ob uvajanju, lahko prisotni v vrtcu. Dosledno morajo izvajati vse higienske ukrepe in v 

igralnicah uporabljati zaščitno masko, ohranjati varnostno razdaljo ter vanje vstopati 

preobuti. Šolsko leto začenjamo po Modelu B-vrtec. Po vladnem odloku iz dne 23. 8. 2021 

lahko v notranje prostore vrtca vstopajo samo osebe, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo 

enega od pogojev PCT (prebolel, cepljen, testiran).  Vzgojiteljica starše in otroke razporedi 

v več skupin; največ dva do tri starše v igralnici, ki dnevno prihajajo v različnem časovnem 

zaporedju. Pred uvajanjem vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica 

vzgojitelja s starši naveže stik preko telefona. Postopno uvajanje lahko začnejo z dnem, ko 

je otrok vpisan v vrtec. Priporočeno je uvajanje z istim staršem ves čas uvajanja, ki traja 

predvidoma en teden. Prve dni naj otrok v vrtcu ne bi spal. Pri uvajanju je pomembno, da 

otrok čuti, da ga starši prepuščajo zaupanja vredni osebi in ne tujcu. To pa pomeni, da 

morajo starši zaupati strokovnim delavkam in biti pripravljeni na oddajo otroka v 

vrtec. Upoštevanje želja in potreb staršev ter prepoznavanje njihovih stisk je temelj za 

vzpostavitev zaupanja staršev do strokovnih delavcev vrtca. 
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Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, ste starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski 

dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina Nova Gorica 

sofinancira plačilo staršev za največ 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod 

naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko 

izjemoma odobri še za nadaljnjih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem 

soglasju uprave vrtca in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni 

izražen interes po vključitvi drugih otrok. 

 

Če je v vrtec vključenih več otrok iz ene družine, je olajšavo mogoče uveljavljati le za 

najstarejšega otroka. Starši morate imeti ob uveljavljanju te olajšave poravnane vse 

obveznosti do vrtca. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši 

oddate najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti. 

 

Starši katerih otroci so v izolaciji ali karanteni na domu ste oproščeni plačila vrtca. 

Odločbo, ki jo dobite (eUprava - Pridobitev izjave in potrdila o karanteni na domu) čimprej 

pošljete v računovodstvo (vanja.kavcic@os-dornberk.si). Bodite pozorni, da bo odločba 

pisana na ime otroka, za katerega uveljavljate oprostitev plačila. 

 

Vse zgoraj navedeno prav tako velja v primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek zaradi 

okužbe z virusom SARS-CoV-2. Starši izpolnete vlogo, jo oddate v računovodstvo in ste 

plačila oproščeni za čas trajanja izolacije/karantene na domu. V kolikor do okužbe pride v 

vrtcu, smo na NIJZ dolžni posredovati podatke skrbnikov oz. staršev (ime, priimek, naslov 

stalnega prebivališča in e-naslov) vseh otrok, ki so bili v visokorizičnem kontaktu. 
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V poletnem času lahko starši začasno 

izpišete otroka iz vrtca, tako rezervirate 

mesto v vrtcu.  

  

Mestna občina Nova Gorica 

omogoča financiranje začasnega izpisa v 

poletnih mesecih, in sicer za izbranih 

najmanj 10 in največ 44 zaporednih 

obračunskih dni v obdobju od 1. julija do 

31. avgusta, ki se lahko koristi v enem ali 

dveh sklopih. 

 

Med začasnim izpisom plačajo starši 50 % 

dohodkovnega razreda, določenega na 

podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev. Starši so začasni izpis 

dolžni napovedati pristojni upravi vrtca v 

pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni 

pred prvim dnem odsotnosti otroka. 

Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem 

trajanju v obdobju od 1. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in 

se s septembrom všolajo. 

 

V primeru, da bo v določeni enoti vrtca za določen čas (prazniki, počitnice) vključenih manj 

kot 5 otrok, se te otroke začasno vključi v drugo enoto na območju Mestne občine Nova 

Gorica. 

 

V primeru vpisa ali izpisa sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na 

število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. 

 

Obrazec vloge za subvencionirano znižano plačilo vrtca je objavljen na spletni strani vrtca, 

pod zavihkom Vrtec – Obrazci in vloge – Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, lahko 

pa ga kupite v knjigarni. Vlogo oddate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo – osebno, 

po pošti ali elektronsko, najkasneje en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec. Po izdaji 
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odločbe pripada staršem pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta. Za priznano 

pravico velja podaljševanje odločbe po uradni dolžnosti in staršev po poteku veljavnosti ni več 

potrebno oddajati nove vloge, še vedno pa morajo sporočiti zakonsko določene spremembe, ki 

lahko vplivajo na pravice. 

 

V primerih odsotnosti otroka se cena zniža za stroške neporabljenih živil, z upoštevanjem 

dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.ure 

prvega dne otrokove odsotnosti.  

 

 

S 1. septembrom 2021 začne veljati sprememba drugega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih, 

ki določa pravico do brezplačnega vrtca za starše, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka 

ali v vrtec vključenega tretjega (in vsakega nadaljnjega otroka; ne glede na to, ali je v vrtec 

vključen hkrati s svojim sorojencem). 
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