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Spoštovani učenci in starši! 

"Čas je največja razdalja med dvema krajema." (T. Williams) in v šoli bi 

lahko to razdaljo opredelili kot razdaljo med dvojimi počitnicami. Le-teh je 

nepreklicno konec in vstopamo v novo šolsko leto z oznako 2018/19. 

Šola ni le izobraževalna ustanova, temveč tudi vzgojna. Zadnja leta je zaradi 

načina življenja, zaposlenosti staršev, zahtevnih služb ter pasti vedno novih 

elektronskih naprav, aplikacij, socialnih omrežij in tehnike, vzgojni izziv za 

šolo čedalje večji in težji. Da bi bili vsemu temu kos, moramo delovati 

vzajemno, skupaj, predvsem pa moramo vleči voz v isto smer, to je smer 

napredka, znanja ter socialnih in čustvenih kompetenc, ki jih bo vaš otrok, 

ko bo čez nekaj let vstopal v svet odraslih, še kako potreboval.   

Učenci, pri pouku bodite odgovorni, samostojni in delavni. Izkoristite to, 

kar vam šola ponuja, saj zamujenega zlepa ne boste ujeli. Do vrstnikov, 

prijateljev, učiteljev in vseh zaposlenih bodite spoštljivi, kulturni, olikani.  

Spoštovani starši! Do svojih otrok bodite zahtevni, pri postavljanju višine 

letvice oz. vaših pričakovanj pa bodite vseeno realni, vsekakor pa naj bo 

letvica raje nekoliko previsoko kot prenizko. Ključne besede uspeha so: 

Doslednost, vztrajanje, pozitiven vzgled, vzpostavitev dnevne rutine ter 

varnost. Ne dvomim, da vsi deležniki t.i. »pedagoškega trikotnika« 

(učenec/učitelj/starši) ob vzajemnem sodelovanju zmoremo premikati 

meje in dosegati cilje onkraj obzorij in še dlje…  

 

Sebastijan Mavrič, ravnatelj
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Hrpelje, Reška cesta 30, 6240  Kozina 
Telefon: 05 689 20 60 

Poslovni račun:  01235-6030652295 
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Stanka Valenčič  (stanka.valencic@guest.arnes.si) ...............  05/689 20 66 

 

Šolska svetovalna služba 
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Danijela Želko (danijela.zelko@guest.arnes.si) .....................  05/689 20 71 
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Šolska knjižnica  
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Daša Rebec  (dasa.rebec@gmail.com) ...................................  05/689 20 64 
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PODATKI O ŠOLI 
 

Ime in sedež šole 
Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje,  

Hrpelje, Reška cesta 30, 6240 Kozina. 

 

Podatki o ustanovitelju 
Ustanovitelj šole je občina Hrpelje – Kozina, ki jo je ustanovila z odlokom 

številka 112/97-05 (Ur.l.RS, št. 67/79 – 30.10.1997). 

 

Šolski okoliš 
Osnovna šola DBB Hrpelje  zajema naslednji šolski okoliš: 

 

Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec, Petrinje, Prešnica, Brgod, Vrhpolje, 

Krvavi Potok, Nasirec, Mihele, Rodik, Tublje, Slope, Materija, Bač pri 

Materiji, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica, Hotična, Slivje, 

Markovščina, Velike Loče, Orehek, Mrše, Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, 

Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac, Poljane pri Podgradu, Artviže, Tatre. 

 

Šolski prostor 
Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence med izvajanjem 

pouka in drugih aktivnosti, določenih z Letnim delovnim načrtom šole, na 

šolskem prostoru, ki obsega: šolsko stavbo, dvorišče, šolska športna igrišča, 

šolske zelenice, šolsko avtobusno postajo in šolske dovozne poti. Na tem 

prostoru veljajo pravila šolskega hišnega reda. 

 

Organizacijska shema šole 
Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje je javni zavod, ki opravlja 

osnovnošolsko izobraževanje otrok od 1. do 9. razreda. Pouk poteka v eni 

zgradbi v dopoldanskem času. Več kot polovica učencev je vozačev, ki se vsak 

dan v šolo pripeljejo z avtobusi in šolskimi kombiji. Za učence 1. razreda je 

organizirano jutranje varstvo, za učence 1. in 2. triade podaljšano bivanje, za 

učence 3. triade varstvo učencev, ko čakajo na prevoze in druge dejavnosti šole. 
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Organi upravljanja in strokovni organi šole 
 

Ravnatelj:  

 Sebastijan Mavrič 

Pomočnica ravnatelja: 

 Andrejka Lukač 

Svet šole: 

Predstavniki ustanovitelja: 

Valter Fabjančič 

Igor Mahne 

Tina Andrejašič 

 

Predstavniki staršev: 

Erika Korošec 

Elena Mahne 

Valerija Pučko 

 

Predstavniki delavcev šole: 

Race Tjaša  

Jasmina Bubnič 

Mojca Čermelj 

Tanja Resinovič 

Samo Meden 

  

Strokovni organi šole: 

 učiteljski zbor 

 oddelčni učiteljski zbor 

 razredniki 

 strokovni aktivi 

 

 

Predsednica sveta šole: Tjaša Race 

Predsednik sveta staršev: Elena Mahne 
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Svet staršev (člani) 
Predstavniki staršev po oddelkih bodo objavljeni na spletni strani šole po 

uvodnih roditeljskih sestankih, kjer bodo izvedene volitve. 

 

Skupnost učencev 
Je organizirana v oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje svojih interesov se 

oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev. Učenci oddelčne 

skupnosti volijo dva predstavnika v skupnost učencev šole. 

 

Šolski parlament 
Je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 

skupnost učencev šole.  

 

Skupnost učencev zbira predloge v zvezi s programom pouka in drugih 

dejavnosti, ki jih organizira šola; spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti 

učencev; organizira šolske prireditve; sodeluje pri načrtovanju in organizaciji 

skupnih akcij in drugih nalog iz letnega programa dela. Šolski parlament vodi 

učiteljica Maja Sulčič.  
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PREDSTAVITEV PROGRAMA 
 

V šolskem letu 2018/2019 bomo realizirali 190 dni pouka. Med dneve pouka 

štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi in 

celodnevne ekskurzije. 

 

Delovne sobote v šolskem letu 2018/19 so tri:  

- 29. 09. 2018,  

- 01. 12. 2018, 

- 11. 05. 2019. 

   

Vzgojno-izobraževalno delo poteka po programu 9-letne osnovne šole. 
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1. triletje 
Prvo triletje obsega 1., 2., 3. razred. 

V 1. razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica. 

Organizirano je jutranje varstvo in podaljšano bivanje učencev. 

Znanje učencev se v 1. in 2. razredu ocenjuje opisno.  

V 3. razredu se znanje ocenjuje številčno. 

 

2. triletje 
Drugo triletje obsega 4., 5. in 6. razred. 

Učence poučujejo razredni in predmetni učitelji. 

Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno. 

 

Od 4. do 5. razreda lahko izvajamo pouk v manjših skupinah in sicer v 4. 

razredu pri pouku matematike in slovenščine na treh ravneh zahtevnosti od 

aprila tekočega šolskega leta dalje v dveh ali treh homogenih skupinah, v 5. 

razredu lahko izvajamo pouk matematike in slovenščine v dveh homogenih 

skupinah na treh ravneh zahtevnosti od začetka šolskega leta dalje. 

 

Konec drugega triletja v 6. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim 

preverjanjem znanja pri slovenskem in angleškem jeziku ter matematiki. 

Preverjanje je za vse učence obvezno. 
 

3. triletje 
Tretje triletje obsega program 7., 8. in 9. razreda. 

Učence poučujejo predmetni učitelji. Znanje učencev se pri vseh predmetih 

ocenjuje številčno.  

 

V 8. razredu lahko izvajamo pouk v manjših skupinah pri slovenskem in 

angleškem jeziku v treh homogenih skupinah na treh ravneh zahtevnosti.  
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V 9. razredu lahko izvajamo pouk v manjših skupinah pri slovenščini, 

angleščini in matematiki v dveh homogenih učnih skupinah na treh ravneh 

zahtevnosti. 

 

Ob koncu 9. razreda je za vse učence obvezno nacionalno preverjanje znanja 

pri slovenskem jeziku, matematiki in tretjem predmetu, ki ga za vsako leto 

posebej določi minister za šolstvo in šport. 
 

 

 

Dodatni program 

V okviru dodatnega programa izvajamo poleg dodatnega pouka in interesnih 

dejavnosti tudi tri-dnevni tabor za nadarjene učence od 6. do 9. razreda, ki bo v 

CŠOD Breženka od 09. do 11. 11. 2018. 

 

Šola v naravi 
1., 2. razred: privajanje na vodo (10-urni plavalni tečaj) marec ali april 2019 - 

Bazeni Terme Čatež v Žusterni. 

3. razred: letna šola v naravi od 27. 05. 2019 do 31. 05. 2019 – Debeli Rtič. 

5. razred: zimska šola v naravi, Cerkno, termin od 17. 12. do 21. 12. 2018. 

 

Naravoslovni teden 
7. razred: naravoslovni teden v CŠOD Bohinj, 10. 12. do 14. 12. 2018.  

 

Kolesarski tečaj 
Učenci 5. razreda opravijo teoretični del kolesarskega izpita in vožnjo na 

poligonu ter praktični del izpita v obliki vožnje na cesti. 
 

Plesni tečaj 
Za devetošolce organiziramo 12-urni plesni tečaj, ki ga izvaja plesna šola. 

 

Dan šole 
V šolskem letu 2018/19 bomo dan šole s tematskim geslom "KORAK ZA 

LEPŠI SVET" izvedli na delovno soboto, 29. 09. 2018.   
 

 

 

 

 



 

- 12 - 
 

Prometna varnost  
Učenec, mlajši od sedmih let, mora imeti na poti v šolo in iz šole spremljevalca. 

Aktivnosti prometne varnosti oziroma delavnice za učence izvajamo skupaj s 

Policijsko postajo Kozina. 

 

Zdravstveno varstvo 
Za učence 1., 3., 5. in 8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni 

pregledi, za učence 1. in 3. razreda tudi cepljenje. Posebno skrb namenjamo 

negi zob v šolski zobni ambulanti ter zdravstveni vzgoji. 

 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti omogočajo učencem, ki se intenzivno 

ukvarjajo z glasbo, športom ali baletom, prilagajanje šolskih obveznosti. 

Prošnjo za pridobitev statusa oddajo starši v šoli, ki jo učenec obiskuje, do 30. 

septembra za tekoče leto. Prijavo in ostale obrazce lahko prejmete pri šolski 

svetovalni službi. 
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Dnevi dejavnosti 
 

Kulturni dnevi 

Razred Vsebina Mesec 
1.r. 1. Dobrodošlica prvošolcem 

2. Gledališka predstava 

3. Ogled risanega filma  
4. Glasbena predstava 

september 

oktober  

december 
marec 

2.r. 1. Gledališka predstava 

2. Ogled risanega filma 

3. Glasbena predstava 

4. Zaključek Bralne značke  

oktober 

december  

marec 

april 

3.r. 1. Gledališka predstava 

2. Ogled risanega filma 
3. Glasbena predstava 

4. Zaključek Bralne značke  

oktober 

december  
marec 

april 

4.r. 1. Glasbena predstava 
2. Kino predstava 

3. Glasbena predstava 

4. Kulturna dediščina domačega kraja 

oktober 
december 

marec 

junij 

5.r. 1. Šolski muzej Ljubljana 
2. Gledališka predstava 

3. Kino predstava 

4. Glasbena predstava 

september 
oktober 

december 

marec 

6., 7., 8. in 9.r 1. Filmska vzgoja 

2. Filmska predstava 

3. Glasbena predstava 
4. Bralna značka 

november 

december 

april 
april 

 

Naravoslovni dnevi 
Razred Vsebina Mesec 

1.r. 1. Promet 
2. Travnik 

3. Zaključna ekskurzija 

oktober 
maj 

junij 

2.r. 1. Zdravje 

2. Snovi 

3. Zaključna ekskurzija  

april 

maj 

junij 

3.r. 

 

1. Snovi 

2. Lov za zakladom 
3. Mediteransko rastje 

april 

maj 
maj 

4.r. 1. Človeško telo 

2. Naravna dediščina domačega kraja 
3. Rakov Škocjan 

september 

maj 
junij 

5.r. 1. Zdrava prehrana 

2. Pivška presihajoča jezera 

3. Naravoslovno-zgodovinska učna pot  

november 

marec 

maj 

6.r. 1. Naravoslovno didaktični center - Bazovica  

2. Naravni ekosistemi 

3. Spoznavajmo Slovenijo: Notranjska 

oktober 

junij 

junij 
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7.r. 1. Soline Strunjan 
2. Gozd in jezero 

3. Spoznavajmo Slovenijo - Dolenjska 

november 
december 

junij 

8.r. 1. Mesto Ljubljana 
2. Po poteh graničarjev 

3. Spoznavajmo Slovenijo - Gorenjska 

oktober 
november 

junij  

9.r. 1. Trst 

2. Dimnice 
3. Spoznavajmo Slovenijo – po izbiri 

november 

februar 
junij 

 

Športni dnevi 
Razred Vsebina Mesec 
1., 2.r. 1. Kros 

2. Olimpijada za najmlajše 

3. Igre v vodi 

4. Plavanje 
5. Atletika 

september 
september 

marec 

marec 
maj 

3.r. 1. Kros 

2. Olimpijada za najmlajše 

3. Igre v vodi 
4. Plavanje 

5. Atletika 

september 

september 

marec 
marec 

maj 

4.r. 1. Pohod 
2. Kros 

3. Hrpeljska Gora 

4. Atletika 
5. Plavanje 

september 
september 

oktober 

maj 
junij 

5.r. 1. Pohod 

2. Kros 
3. Smučanje – šola v naravi 

4. Plavanje 

5. Atletika 

september 

september 
december 

december 

maj 

6., 7., 8. in 9.r. 1. Pohod 
2. Kros 

3. Smučanje 

4. Atletika 

5. Plavanje 

september 
september 

januar 

maj  

junij 
 

Tehniški dnevi 
Razred Vsebina Mesec 

1.r. 1. Novoletno ustvarjanje 

2. Spoznajmo domače živali 
3. Prometni dan 

november 

marec 
maj 

2.r. 1. Novoletno ustvarjanje 

2. Prometni dan 
3. Kmetija 

november 

maj 
maj 

3.r. 1. Novoletno ustvarjanje 

2. Prometni dan 

3. Kmetija 

november 

maj 

maj  
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4.r. 1. Novoletno ustvarjanje 
2. Prometni dan 

3. Elektrika in magnetizem 

4. Vodno kolo 

november 
maj 

maj 

april 

5.r. 1. Jumicar 

2. Novoletno ustvarjanje 

3. Kolesarski izpit 
4. Zaključna ekskurzija 

november 

november 

maj 
junij 

6.r. 1. Ročna izdelava papirja 

2. Novoletno ustvarjanje 

3. 3D modeliranje 
4. Prometni dan 

november 

december 

februar 
maj 

7.r. 1. Rastem s knjigo 

2. Novoletno ustvarjanje 
3. Umetne mase 

4. Prometni dan 

oktober 

december 
marec 

maj 

8.r. 1. Deficitarni poklici 

2. Novoletno ustvarjanje 
3. Kovine 

4. Prometni dan 

oktober 

december 
april 

maj 

9.r. 1. CIPS, Luka 
2. Novoletno ustvarjanje 

3. Krapina 

4. Prometni dan 

oktober 
december 

april 

maj 
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Neobvezni izbirni predmeti  
 

Predmetnik prve in druge triade osnovne šole predvideva neobvezne izbirne 

predmete. V šolskem letu 2018/19 so učenci izbrali: 

predmet 

Št. 

skupin Oznaka Poučuje 

Prvi tuji jezik Angleščina 2 N1A Petra Gec 

Drugi tuji jezik Italijanščina 1 N2I1 Barbara Hrvatin Novak 

Drugi tuji jezik Italijanščina 1 N2I2 Barbara Hrvatin Novak 

Drugi tuji jezik Italijanščina 1 N2I3 Barbara Hrvatin Novak 

 

 

Izbirni predmeti  
Predmetnik zadnje triade 9-letne osnovne šole vključuje tudi izbirne vsebine 

družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Na osnovi 

ponudbe so učenci izbrali:  

družboslovno-humanistični sklop: 

predmet 

Št. 

skupin Oznaka poučuje 

Italijanščina 1 1 II1 Barbara Hrvatin Novak 

Italijanščina 2 1 II2 Barbara Hrvatin Novak 

Italijanščina 3 1 II3 Barbara Hrvatin Novak 

Likovno snovanje  2 in 3 1 LS 2, 3 Vesna Marion 

naravoslovno-tehnični sklop: 

predmet Št. skupin Oznaka poučuje 

Obdelava gradiv – umetne mase 1 OGU Samo Meden 

Obdelava gradiv – les 1 OGL Samo Meden 

Obdelava gradiv – kovine 1 OGK Samo Meden 

Multimedija 1 MME Samo Meden 

Kemija v okolju 1 KEO Tjaša Dernikovič 

Računalniška omrežja 2 ROM Samo Meden 

Izbrani šport 3 IŠP Peter Kastelic  

Šport za sprostitev 2 ŠSP Peter Kastelic  

Obdelava gradiv - les 1 OGL Samo Meden 

Načini priprave hrane 1 NPH Jaka Nemanič 

Sodobna priprava hrane 2 SPH Jaka Nemanič 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 
Organizirali in izvajali bomo različne interesne dejavnosti z družboslovno-
kulturnega področja, s področja naravoslovja in tehnike, s področja športa in v 
sodelovanju s športnimi klubi.  
 
LEGENDA: 

-brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB  

-brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev 

-plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev 

 
NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED 

Angleška bralna značka Barbara H.  Novak, Helena Menger, 
Andrejka Lukač, Petra Gec 

4. – 9. r 

Bralna značka Razredniki 1. – 5. r 

Bralna značka Daša Rebec 6. – 9. r 

Gimnastika Maja Lah 1. – 4. r 

Glasbeni mišmaš Fanči Klobučar 2. r 

Gledališče 3.,4.razred Ivjana Rožac 3. – 4. r 

Gledališki krožek Tjaša Race 6. - 9. r 

Karate klub Bushi Divača Nika Frank 1. – 9. r 

Knjižničarski krožek Daša Rebec 6. – 9. r 

Likovni krožek Vesna Marion 1. – 5. r 

Mini rokomet  - mlajše deklice B ŠD Jadran Bluemarine 4. – 6. r 

Mladinski pevski zbor Anita Penko Maslo 6. – 9. r 

Možgančkanje Andrejka Lukač, Maja Sulčič    2. r 

Nogomet NK Jadran Hrpelje – Kozina 5. – 9. r 

Nogometna šola-dečki in deklice NK Jadran Hrpelje-Kozina 1. – 4. r 

Otroški pevski zbor Anita Penko Maslo 1. – 5. r 

Plesna šola Plesna šola Mavrica 1. – 9. r 

Prostovoljci Danijela Želko  8. – 9. r 

Prva pomoč Kristina Gustinčič 8., 9. r 

Računam z Lili in Binetom 2 Martina Kandare 2. r 

Računam z Lili in Binetom 3 Vanda Jerala 3. r 

Rokomet – dečki RD Škerjanc-Jadran Hrpelje-Kozina  5. – 7. r 
 8. – 9. r 

Rokomet – deklice A ŠD Jadran Bluemarine  7. – 9. r 

Športni krožek – mini rokomet (dečki) RD Škerjanc-Jadran Hrpelje-Kozina 1. – 4. r 

Športni krožek – mini rokomet (deklice) ŠD Jadran Bluemarine 1.– 4. r 

Tečaj SLJ za priseljence Tjaša Race 1. – 9.r 

Učenje socialnih veščin Tea Kocjančič     1. - 9. r 

Ustvarjalne urice Mojca Čermelj 1. b 

Ustvarjalni prstki Natalija Volf 2. r 
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Tekmovanja  
 

Učenci bodo lahko tekmovali v znanju iz naslednjih predmetnih področij:  

Vrsta tekmovanja Šolsko Regijsko Državno 

Računanje je igra 21. 3. 2019   

Matematični kenguru – Vegovo priznanje 21. 3. 2019  13. 4. 2019 

Logika    

Naravoslovje (Kresnička) 6. 2. 2019   

Slovenščina (Mehurčki) 5. 4. 2019   

Slovenski jezik – Cankarjevo priznanje 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 

Angleški jezik 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019 

Angleška bralna značka    

Biologija – Proteusovo priznanje 24. 1. 2019  23. 3. 2019 

Kemija – Preglovo priznanje 21. 1. 2019  30. 3. 2019 

Fizika – Stefanovo priznanje 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 

Geografija 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 

Zgodovina 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019 

Italijanščina    

Kaj veš o prometu    

Športna tekmovanja    
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ŠOLSKI KOLEDAR za leto 2018/2019 
 

Pouk 
 

Pouk se začne 3. septembra 2018 in se zaključi 14. junija za učence 9. razreda, 

24. junija 2019 za učence od 1. do 8. razreda.  

Ocenjevalni obdobji za učence od 1. do 9. razreda: 

 Obdobje  Trajanje  Ocenjevalna konferenca 

 Prvo  od 3. septembra do 31. januarja 

 

 30.  januar  (1. do 9. razred) 

 

 Drugo 
od 1. februarja do 14. junija (9. razred), 

do 24. junija (1. do 8. razred) 

 

 11.  junij (9. razred) 

 18.  junij (1. do 8. razred) 

 

 
Šolsko leto 2018/19 traja od 1. 9. 2018 do 24. 6. 2019. 

1. ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019. 

2. ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (9. razred - 14. 6.) 
  
Začetek pouka:                                                          3. 9. 2018 

Delovna sobota:                                                         29. 9. 2018 (nadomeščanje 24. 12. 2018) 

Jesenske počitnice:                                                    29. 10.–2. 11. 2018 
Dan reformacije:                                                        31. 10. 2018 

Dan spomina na mrtve:                                             1. 11. 2018 
Delovna sobota:                                                         1. 12. 2018  

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti:         21. 12. 2018 

Pouka prost dan:                                                        24. 12. 2018 
Božič:                                                                        25. 12. 2018 

Dan samostojnosti in enotnosti:                                26. 12. 2018 

Novoletne počitnice:                                                  25. 12. 2018–2. 1. 2019 
Novo leto:                                                                  1. 1.–2. 1. 2019 

Proslava ob kulturnem prazniku:                               7. 2. 2019 

Slovenski kulturni praznik:                                       8. 2. 2019 (petek) 
Zimske počitnice:                                                      25. 2.–1. 3. 2019 

Velikonočni ponedeljek:                                           22. 4. 2019 

Dan upora proti okupatorju:                                      27. 4. 2019 
Prvomajske počitnice:                                               27. 4.–2. 5. 2019 

Praznik dela:                                                              1. 5.–2. 5. 2019 

Pouka prost dan:                                                        3. 5. 2019 
Delovna sobota:                                                         11. 5. 2019 (nadomeščanje 03. 05. 2019) 

Proslava ob dnevu državnosti in 

podelitev spričeval:                                                    24. 6. 2019 

Informativna dneva (za vpis v srednje šole):             15. 2. in 16. 2. 2019 
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NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ) 

 

6. razred 
 
30. november 2018 

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ 
 

7. maj 2019 

Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina 
 

9. maj 2019 

Matematika 
 

13. maj 2019 

Tuj jezik 
 

6. junij 2019 

Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ  
 

Od 6. do 10. junij 2019 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu 
 

17. junija 2019 

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu 
 

24. junij 2019 
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda 

 

 

9. razred 
 
3. september 2018 
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo 

na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ 

 

30. november 2018 

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske 

univerze) 
 

7. maj 2019 

Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina  
 

9. maj 2019 

Matematika  
 

13. maj 2019 

Tretji predmet 
 

3. junij 2019 
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Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 

 

Od 3. do 5. maj 2019 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu 

 

10. junija 2019 
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu 

 

14. junij 2019 
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda 

 

 

 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 
17. 06. do 01. 07. 2019 – 1. rok za učence 9. razreda 

26. 06. do 09. 07. 2019 – 1. rok za učence od 1. do 8. razreda 

19. 08. do 30. 08. 2019 – 2. rok za učence od 1. do 9. razreda 
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ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI 
 
Pouk poteka po naslednjem razporedu učnih ur: 

 

Jutranje varstvo  06.30 – 08.00   

1. ura   08.00 – 08.45 

2. ura   08.50 – 09.35 

ODMOR / malica 09.35 – 10.00 

3. ura   10.00 – 10.45 

4. ura   10.50 – 11.35 

5. ura   11.40 – 12.25 

6. ura   12.30 – 13.15 

ODMOR / kosilo 13.15 – 13.30 / (13.40; kosilo) 

7. ura   13.30 – 14.15 

 

Čas  za kosilo: od 11.35 do 13.30 ure 

za učence razredne stopnje načeloma od 11.35 do 12.30 

za učence predmetne stopnje načeloma od 12.30 do 13.40 

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja: 

za 1., 2., 3., 4. in 5. razred po pouku do 16.35 ure.  
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UČITELJI RAZREDNA STOPNJA 
 

Učitelj Poučuje Razrednik 

Petra Gec, Anita Firm  razredni pouk 1. a 

Mojca Čermelj, Neda Fabjančič  razredni pouk 1. b 

Natalija Volf razredni pouk 2. b 

Martina Kandare razredni pouk 2. a 

Ivjana Rožac  razredni pouk 3. a 

Vanda Jerala  razredni pouk 3. b 

Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a 

Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b 

Suzana Godina Jelušič razredni pouk 5. a 

Jerica Carič Razredni pouk 5. b 

Branka Ivančič podaljšano bivanje  1. a 

Irena Mesarec podaljšano bivanje  1. b 

Danijela Želko  podaljšano bivanje  2. a 

Neda Fabjančič podaljšano bivanje  2. b 

Frančiška Klobučar podaljšano bivanje  3. a, 5. a 

Maja Sulčič podaljšano bivanje 3. b, 5. b 

Dolores Zadel podaljšano bivanje  4. a 

Tjaša Dernikovič podaljšano bivanje  4. b 

Andrejka Lukač angleški jezik  2., 3., 4. b 

Petra Gec prvi tuji jezik angleščina 1. r 

Barbara Hrvatin Novak NIP italijanščina 4. in 5. r, angleški jezik 4. a 

Helena Menger angleški jezik  5. r 

Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč 

Vesna Marion likovna umetnost 5. a 

Marjeta Rutar glasbena umetnost 5. a 

Sebastijan Mavrič glasbena umetnost, družba 5. b 
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UČITELJI PREDMETNA STOPNJA 

 

Učitelj Poučuje predmete 

Vlasta Race Boljunčič slovenski jezik, zgodovina 

Samo Meden tehnika in tehnologija, izbirni predmeti  

Marjeta Rutar glasbena umetnost, OPZ, MPZ 

Peter Kastelic šport, izbirni predmeti 

Suzana Štavar geografija, zgodovina 

Helena Menger angleški jezik 

Tjaša Dernikovič kemija, naravoslovje, izbirni predmeti 

Tjaša Race  slovenski jezik 

Blanka Kaltnekar matematika 

Lilijana Čepar matematika, fizika 

Jaka Nemanič biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti 

Barbara Hrvatin Novak angleščina, italijanščina 

Vesna Marion likovna umetnost, izbirni predmeti 

Danijela Želko šolska svetovalna služba 

Maja Sulčič šolska svetovalna služba 

Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč 

Dejan Čeranič šport 

Daša Rebec zgodovina, državljanska kultura in etika 

Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč 
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Sodelovanje s starši 
 

Šola sodeluje s starši v obliki: 

- tedenskih dopoldanskih govorilnih ur (razpored)  

- mesečnih govorilnih ur drugi torek v mesecu od 1600 do 1700  

 - roditeljskih sestankov, 

 - individualnih pogovorov, 

 - predavanj in delavnic za starše. 

 
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2018/19 
 

1. - 5. razred 

Učitelj Dan, ura pouka Ura Prostor 

Andrejka Lukač TOR, 2. ura 8.50-9.35 Pisarna pom. ravn. 

Anita Firm PON, 3.ura 10.00-10.45 Kabinet 

Branka Ivančič PET, 4. ura 10.50-11.35 Zbornica 

Danijela Želko PON, 1. ura 8.00-8.45 Pisarna ŠSS 

Dolores Zadel PON, 8. ura 14.15-14.35 Zbornica 

Fanči Klobučar SRE, 5.ura 11.40-12.25 Zbornica 

Irena Mesarec PON., 5. ura 11.40-12.25 Zbornica 

Ivjana Rožac ČET, 3.ura                     10.00-10.45 Učilnica 3.a 

Jasmina Bubnič SRE, 2. ura 8.50-9.35 Učilnica 4. a 

Jerica Carič PON, 5. ura 11.40-12.25 Učilnica 5.b  

Kristina Gustinčič PET, 2. ura 8.50-9.35 Zbornica 

Maja Sulčič ČET, 1. ura 8.00-8.45 Pisarna ŠSS 

Martina Kandare TOR, 3. ura 10.00-10.45 Zbornica RS 

Mojca Čermelj PON, 5.ura 11.40-12.25 Zbornica RS 

Natalija Volf TOR, 4.ura 10.50-11.35 Zbornica 

Neda Fabjančič SRE, 5. ura 11.40-12.25 Zbornica RS 

Petra Gec SRE,3. ura 10.00-10.45 Kabinet rp 

Sebastijan Mavrič TOR, 1. ura  08.00-08.45 Pisarna ravnatelja 

Suzana Godina Jelušič PON, 4. ura 10.50-11.35 Učilnica 5. a 

Vanda Jerala ČET., 4. ura 10.50-11.35 Učilnica 3. b 

6. - 9. razred 

Učitelj  Dan  Ura  Prostor  

Blanka Kaltnekar ČET, 3. ura 10.00-10.45  Učilnica FIZ 

Daša Rebec TOR, 3. ura 10.00-10.45 Knjižnica 

Dejan Čeranič ČET, 3. ura 10.15-10.50 Kabinet ŠPO 

Helena Menger TOR, 2. ura 8.50-9.35 Kabinet TJA 

Jaka Nemanič SRE, 3. ura 10.00-10.45 Kabinet 
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Lilijana Drobnjak ČET, 5. ura 11.40-12.25 Kabinet 

Lilijana Čepar PON, 3. ura 10.00-10.45  Učilnica MAT 

Marjeta Rutar PET, 3. ura 10.00-10.45 Kabinet SLO 

Peter Kastelic SRE, 4. ura 10.45-11.35 Kabinet ŠPO 

Samo Meden TOR, 3. ura 10.00-10.45 Kabinet RAČ 

Suzana Štavar SRE, 2. ura 8.50-9.35 Učilnica ZG - GE 

Tea Kocjančič ČET, 5. ura 11.40-12.25 Kabinet DSP 

Tjaša Dernikovič PON, 4. ura 10.50-11.35 Kabinet BI-KE 

Tjaša Race ČET, 2. ura 8.50-9.35 Kabinet SLJ 

Vesna Marion PET, 4. ura 10.50-11.35 Učilnica LUM 

Vlasta Race Boljunčič TOR, 4. ura 10.50-11.35  Učilnica SL2 

Barbara Hrvatin Novak PON, 4. ura 10.50-11.35 Kabinet TJA 

 

 

 

Predavanja za starše 
 

1. roditeljski sestanek   

Šola in starši skupaj za otroka (Leonida in dr. Albert Mrgole), 11. 9. 2018 ob 

17.00 

 

2. roditeljski sestanek 

Datum in tema bosta določena naknadno. 

 

3. roditeljski sestanek 

Datum in tema bosta določena naknadno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 27 - 
 

Šolska svetovalna služba 
 

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se s pomočjo svetovalnega 

odnosa vključuje v razreševanje pedagoških vprašanj učencev, učiteljev in 

staršev. Ostale naloge so: vzgojno preventivni program za učence, nacionalno 

preverjanje znanja, poklicna orientacija, delo z nadarjenimi učenci in delo z 

učenci, ki potrebujejo učno pomoč, regresiranje prehrane in vpis šolskih 

novincev. 
 

Šolsko svetovalno delo izvajata dve delavki: socialna delavka Danijela Želko 

in pedagoginja Maja Sulčič. 
 

Delovni čas:  

Vsak dan od 7.00 do 14.00 ure, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov. 

 

 

Šolska knjižnica 
 

Šolska knjižnica pomeni učencem in učiteljem vir informacij in hkrati prostor 

za sproščeno druženje ob pisani besedi. Učenci si lahko izposojajo knjižnično 

gradivo po določenem urniku. Šolsko knjižnico vodi Daša Rebec.  

 

 

Učbeniški sklad 
 

Šola ima učbeniški sklad, iz katerega si lahko učenci sposodijo učbenike za 

tekoče šolsko leto. Vsi učenci od 1. do 9. razreda si bodo učbenike lahko 

izposodili brezplačno. Skrbnica učbeniškega sklada je Daša Rebec.  

 

 

Šolski sklad 
 

Na podlagi 135. člena ZOFVI (Ur.l. RS, št. 16/2007) smo  v šolskem letu 

2008/09 ustanovili šolski sklad in sprejeli Pravila šolskega sklada OŠ 

Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje. Dejavnost sklada je pridobivanje 

sredstev iz prispevkov staršev, sponzorstev, donacij, zapuščin in iz drugih 

virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje 

dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, 

oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, 

zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima 
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predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet 

staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. 

 

 

Dopolnilni, dodatni pouk, individualna in skupinska ter 

dodatna strokovna pomoč učencem 
 

Šola izvaja za učence, ki imajo težave pri učenju, dopolnilni pouk in dvakrat 

tedensko prostovoljno popoldansko učno pomoč. Učence, ki želijo svoja znanja 

in vedenja razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti učenci običajno tudi 

tekmujejo v znanju. Za učence s posebnimi potrebami in učence priseljence 

organiziramo individualno ali skupinsko učno pomoč in dodatno strokovno 

pomoč. Dodatno strokovno pomoč izvaja socialna pedagoginja Tea Kocjančič, 

posamezni učitelji in drugi zunanji strokovni delavci (logopedinja, 

surdopedagoginja). 

 

 

Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev  
Za zagotavljanje varnosti učencev sprejme šola pravila šolskega reda. Le ob 

upoštevanju in ravnanju učencev po navodilih strokovnih delavcev šole lahko 

šola zagotovi učencem varnost. 
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Organizacija prevozov in varstva vozačev –  PROMETNI 

REŽIM za zagotavljanje varnosti učencev 

 
Vsi udeleženci v prometu moramo spoštovati prometni režim na parkiriščih 

vrtca in šole: 

- upoštevati moramo enosmerni krožni promet ob šoli in vrtcu, 

- parkirišče ob vhodu v šolo je namenjeno prihodu in odhodu učencev,  

- STARŠI otrok VRTCA parkirajo na parkirišču desno od vrtca  

(7 mest rezerviranih za starše vrtca), 

- DELAVCI vrtca in šole parkirajo na parkirišču desno od vrtca in ob 

telovadnici do zapolnitve mest, nato na parkirišču za telovadnico ter na 

makadamskem parkirišču južno od telovadnice. 

 
 

Del učencev šole je vozačev, ki se vsakodnevno pripeljejo v šolo z avtobusi 

prevozniškega podjetja Street Tour in s šolskimi kombiji iz naslednjih smeri: 

 Petrinje, Vrhpolje  

 Rodik, Golac, Javorje, Obrov 

 Kovčice, Ritomeče, Gradišče 

 Tatre, Orehek, Velike Loče, Slope, Tublje 
 

Za  učence organiziramo po pouku vsakodnevno varstvo vozačev od 12.35 do 

14.45 ure. V tem času so učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja in 

ostale organizirane popoldanske dejavnosti.  
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Šolska prehrana 
 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se v skladu 

s šolskim koledarjem izvaja pouk. Šolska prehrana obsega malico, kosilo in 

popoldansko malico. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za 

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih strokovnega sveta Republike 

Slovenije za splošno izobraževanje. 

 
Cenik šolske prehrane je  od 1. 9. 2017 dalje naslednji: 
 

 Cena v EUR 

Malica 0,80 

Popoldanska 
malica 

0,50 

Kosilo 3,00 (2,80 za učence 1. triade) 

 

 

Subvencionirana šolska prehrana  
 

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno 
izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 
 -do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so 
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 eurov. 
 -do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so 
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov. 
 
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi 
učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, 
ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Učencem, 
ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije 
v višini cene malice. 
 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni 
več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev 
v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku 
na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Vloga za 
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subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo 
v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem 
dodatku. Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice 
oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

 

 

Pravila šolskega reda 
 

Pravila šolskega reda so priloga in sestavni del vzgojnega načrta šole. Za izrekanje vzgojnih 
ukrepov se uporablja Zakon o OŠ (Ur. l. št. 87/11, št. 40/12 ,60. f čl. ZOsn). 
 

Pravila šolskega reda so dostopna na spletni strani šole.  
 

Hišni red 
 

V skladu z 31. a členom ZOŠ (Ur.l.  81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev 
in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel HIŠNI RED. 
 

Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje določa s hišnim redom vprašanja,  pomembna 

za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:  

1. splošne določbe, 
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,  

3. poslovni čas in uradne ure,  

4. uporaba šolskega prostora 
5. organizacija nadzora,  

6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,  

7. vzdrževanje reda in čistoče,  
8. prehodne in končne določbe. 

 

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k: 

uresničevanju ciljev in programov šole, varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,  

urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli,  preprečevanju škode. 

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi 
udeleženci vzgoje in izobraževanja. 
 

1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in  

spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri: 

programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, 

tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,  
na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter na poti od in do 

šolskega avtobusnega postajališča. 
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1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge 

organizirane dejavnosti. 
 

1.4 Uporaba hišnega reda  velja za celotni šolski prostor, površine in zgradbe. Če so v zgradbi, ki 

jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno. 
 

 

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa 

samo v uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar. Šolski red velja tudi na 

šolskem avtobusu. 
 

2.1 Območje šolskega prostora 

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer:  

objekt Osnovne šole Hrpelje  in   pripadajoče funkcionalno zemljišče ter telovadnica.    
 

2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje,  namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med 

odmorom in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.  

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje: šolsko dvorišče, športna igrišča, ograjene 
površine, površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod 

v šolo. 

 
 

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 

3.1 Poslovni čas šole 

Šola  posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek:  
 

Jutranje varstvo od 06.30 do 08.00  

Redni pouk od 08.00 do 14.15 
Podaljšano bivanje od 11.35 do 16.30 

Varstvo vozačev od 12.30 do 14.45 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 11.35 do 16.30 
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov od 12.30 do 22.00 
 

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.  
Jutranje varstvo in OPB se vsako leto prilagaja potrebam staršev otrok. 

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve…) odredi, da šola začasno 

posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan. 
 

3.2 Uradne ure 

Uradne ure tajništva in računovodstva so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure 

so vsak delovni dan od 7.30 do 8.00 in od 9.30 do 10.30 ter od 13.00 do 14.00 ure. 

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 
14.00 uri. 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in 

sicer: skupne in individualne govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike dela s starši, kar je 
določeno z letnim delovnim načrtom šole. 

Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez 

najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pri pomembnih zadevah. 
 

3.3 Objava uradnih ur 

Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega 

prostora. 
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V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in 

organizacijo letnih dopustov. 

 
 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

8.1 Kršitve pravil hišnega reda 

V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili 

ZOsn. Načine in ukrepe zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravih šolskega reda. 

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda 

Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za 

sprejem splošnih aktov šole. 

8.3 Obveščanje 

Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.  

Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.  

8.4 Veljavnost  

Hišni red velja od 2. septembra 2013 dalje. 
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