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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.  

 

 

 
 
 



 
7 

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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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 

 


