Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje

PUBLIKACIJA

šolsko leto 2022/2023
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Dragi učenci, spoštovani starši,
v preteklih dveh letih smo se soočali z novimi, nepredstavljivimi izzivi, ki so
nam vzeli zelo veliko. Preveč. Na drugi strani pa smo vsi skupaj tudi nekaj
pridobili in na mnogih področjih zelo napredovali. Lahko bi rekli, da smo se
tudi okrepili, prilagodili in dokazali, da zmoremo, da nas nič ne more
pokoriti in zlomiti in da smo pripravljeni na nove izzive, ki nam jih vedno
znova prinaša čas.
Naj bo novo šolsko leto 2022/23 v celoti spet »normalno«, takšno, kakršnih
smo bili vajeni pred pojavom korone.
Učenci, začnite strumno in odločno, ne odlašajte z nalogami in zadolžitvami
ter ne pustite, da bi vas preganjal čas. Raje preganjajte vi njega.
Obrestovalo se vam bo.
Vsem skupaj želim eno uspešno, zdravo in zanimivo šolsko leto.
Sebastijan Mavrič, ravnatelj
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Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje
Hrpelje, Reška cesta 30,
6240 Kozina
Telefon: 05 689 20 60
Poslovni račun: 01235-6030652295
Davčna številka: SI80880258
Spletna stran: www.os-hrpelje.si
Elektronski naslov: info@os-hrpelje.si

Ravnatelj
Sebastijan Mavrič (sebastijan.mavric@os-hrpelje.si)

05/689 20 61

Pomočnica ravnatelja
Andrejka Lukač (andrejkalukac@os-hrpelje.si)

05/689 20 62

Tajnik VIZ
Tanja Resinovič (tanja.resinovic@os-hrpelje.si)

05/689 20 60

Računovodja
Stanka Valenčič (stanka.valencic@guest.arnes.si)

05/689 20 66

Šolska svetovalna služba
socialna delavka
Danijela Želko (danijela.zelko@os-hrpelje.si)
pedagoginja
Maja Sulčič (maja.sulcic@os-hrpelje.si)
Šolska knjižnica
knjižničarki
Daša Rebec (dasa.rebec@os-hrpelje.si)
Mateja Turk (mateja.turk@os-hrpelje.si)

-3-

05/689 20 71
05/689 20 71

05/689 20 64

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:
Matej Dodič
Irena Cek Babič
Igor Mahne

Predstavniki staršev:
Elena Mahne
Valerija Pučko
Maja Golob

Predstavniki delavcev šole:
Tjaša Trampuž
Maja Sulčič
Kristina Gustinčič
Tanja Resinovič
Martina Kandare

Strokovni organi šole:
učiteljski zbor
oddelčni učiteljski zbor
razredniki
strokovni aktivi
Predsednica sveta šole: Tjaša Trampuž
Predsednik sveta staršev: Elena Mahne

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 Tea Kocjančič.
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PREDSTAVITEV PROGRAMA
V šolskem letu 2022/2023 bomo realizirali 190 dni pouka. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne,
naravoslovne in tehniške dneve, šolo v naravi in celodnevne ekskurzije.
Delovnih sobot v šolskem letu 2022/23 ne bo.
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.
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. Letos bo to
tuji jezik angleščina.
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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 Burja od 7.- 9. 10. 2022.

Šola v naravi
1. razred: privajanje na vodo, Žusterna, termin 6. 6. – 9 . 6. 2023
2. razred: plavalni tečaj, Bonifika, termin 13. 6. – 16. 6. 2023
3. razred: plavalna šola v naravi, Debeli rtič, termin 15. 5. - 19. 5. 2023.
5. razred: zimska šola v naravi, Cerkno, termin od 19. 12. - 23. 12. 2022.
7. razred: šola v naravi, kraj in termin še nista določena *
*Šolo v naravi se izvede kot smučanje v primeru, da se pridobi sredstva v participativnem proračunu OHK.

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.

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, ki pa se realizirajo ločeno,
individualno v domeni s starši. Posebno skrb namenjamo tudi negi zob. V šolski zobni ambulanti so
organizirani skupinski zobozdravstveni pregledi.

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 v tajništvu šole.
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Dnevi dejavnosti
KULTURNI DNEVI
1.r

datum

vsebina

kraj

1.

oktober

Predstava ob Tednu otroka

Koper

2.

januar

Lutkovna predstava

Ljubljana

3.

februar

Glasbena predstava

Ljubljana

4.

december

Ogled risanega filma

Koper

1.

oktober

Predstava ob Tednu otroka

Koper

2.

januar

Lutkovna predstava

Ljubljana

3.

februar

Glasbena predstava

Ljubljana

4.

december

Ogled risanega filma

Koper

1.

oktober

Predstava ob Tednu otroka

Koper

2.

januar

Lutkovna predstava

Ljubljana

3.

februar

Glasbena predstava

Ljubljana

4.

december

Ogled risanega filma

Koper

1.

oktober

Predstava ob tednu otroka

Cineplexx Koper

2.

december

Kino predstava

Koper

3.

21. 2. 2023

Pust

Cerkno

1.

6. 10. 2022

Predstava ob tednu otroka

Gledališče Koper

2.

21. 4. 2023

Šolski muzej Ljubljana, CŠOD

Ljubljana

3.

19. 12. 2022

Kulturna dediščina

Cerkno

četrtek, 6. 10. 2022

Ogled filma Gajin svet 2 + delavnice

Koper

2.

torek, 25. 10. 2022

6. - 9.r - Glasbena predstava “Slovenska filmska glasba” Orkester
Slovenske filharmonije in OPZ RTV SLO
9. r Muzej novejše zgodovine
8. r Hiša eksperimentov in stavbe v Ljubljani
7. r Mestni muzej
6. r Narodni muzej

Ljubljana

3.

petek, 23. 12. 2022

Kino ali spletna projekcija

Koper

2.r

3.r

4.r

5.r

6. - 9.r
1.
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ŠPORTNI DNEVI
1.r

datum

vsebina

kraj

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Mini olimpijada

Hrpelje

3.

oktober

Pohod

Hrpelje

4.

marec

Plavanje

Žusterna

5.

maj

Atletika

Hrpelje

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Mini olimpijada

Hrpelje

3.

oktober

Pohod

Hrpelje

4.

marec

Plavanje

Koper

5.

maj

Atletika

Hrpelje

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Mini olimpijada

Hrpelje

3.

maj

Plavanje

Debeli rtič

4.

maj

Igre v vodi

Debeli rtič

5.

maj

Atletika

Hrpelje

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

september

Dan šole

Hrpelje

3.

oktober

Pohod

Brgod

4.

maj

Atletika

Hrpelje, park Žaga

5.

junij

Plavanje

Koper

1.

september

Kros

Hrpelje

2.

8. 9. 2022

Pohod - Dan šole

Hrpelje

3.

20. 12. 2022

Smučanje

Cerkno

4.

21. 12. 2022

Zimski pohod

Cerkno

5.

maj

Atletika

Hrpelje

1.

sreda, 14. 9. 2022

Pohod

Hrpelje

2.

torek, 20. 9. 2022

Kros

Hrpelje

3.

torek, 20. 12. 2022

Smučanje in zimski pohod

Cerkno, Hrpelje

4.

torek, 9.5. 2023

Atletika

Hrpelje

5.

četrtek, 15.6. 2023
ponedeljek, 19.6.2023
torek, 20.6. 2023
petek, 9. 6. 2023

Plavanje 6.r
Plavanje 8.r
Plavanje 7.r
Adrenalinski športi 9.r

Koper
Koper
Cerkno
Končni izlet

2.r

3.r

4.r

5.r

6.-9.r
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NARAVOSLOVNI DNEVI
1.r

Datum

vsebina

kraj

1.

september

Dan šole

Hrpelje

2.

april

Lov za zakladom

Hrpelje

3.

junij

Ogled Kobilarne Lipica

Lipica

1.

september

Dan šole

Hrpelje

2.

marec

Skrb za zdravje

Hrpelje

3.

junij

Ogled kobilarne Lipica

Lipica

1.

maj

Slovenska obala

Debeli rtič

2.

maj

Mediteransko rastje

Debeli rtič

3.

maj

Lov za zakladom

Debeli rtič

1.

april

Škocjanske jame

Matavun

2.

maj

drevesa in grmovnice

Hrpelje

3.

2. 6. 2023

Rakov Škocjan

Rakov Škocjan

1.

junij

Obsredozemske pokrajine

Ankaran/Koper

2.

april 2023

Naravoslovno-zgodovinska učna pot

Hrpelje

3.

22. 12. 2022

Vse živo je iz vode

Cerkno

1.

četrtek, 8. 9. 2022

Dan šole - Nazaj k naravi 2

Hrpelje

2.

sreda, 21. 6. 2023

Gozdne rastline

Hrpelje

3.

petek, 9. 6. 2023

Spoznavajmo Slovenijo - Notranjska (grad Snežnik, Cerkniško jezero)

Notranjska

1.

četrtek, 8. 9. 2022

Dan šole - Nazaj k naravi 2

Hrpelje

2.

četrtek, 8. 6. 2023

Krajinski park Strunjanske soline

Strunjan

3.

petek, 9. 6. 2023

Spoznajmo Slovenijo – obsredozemske pokrajine

Primorska

1.

september 2022

Verske in upravne ustanove

Ljubljana

2.

četrtek, 30.3.2023

Po poteh graničarjev

Škofije, Valdoltra

3.

petek, 9. 6. 2023

Spoznavajmo Slovenijo - predvidoma Dolenjska

Bled

1.

ponedeljek, 12.12.2022

Dimnice

Slivje

2.

torek, 14.3.2023

Slovenci v zamejstvu nekoč in danes: Trst, Rižarna

Trst

3.

petek, 9. 6. 2023

Spoznavajmo nižinski svet - predvidoma Gardaland

Italija

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r
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TEHNIŠKI DNEVI
1.r

datum

vsebina

kraj

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

april

Izdelovanje ptičje krmilnice, Škocjanske jame

Matavun

3.

maj

Snovi

Hrpelje

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

april

Izdelovanje ptičje krmilnice,

Matavun

3.

april

Škocjanske jame

Matavun

1.

december

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

april

Izdelovanje ptičje krmilnice, Škocjanske jame

Matavun

3.

maj

Gibanje

Hrpelje

1.

december 2022

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

april 2023

Elektrika in magnetizem

Hrpelje

3.

junij

Obdelava papirja

Hrpelje

4.

junij

Izdelam svojo družabno igro

Hrpelje

1.

november

Jumicar

Hrpelje

2.

3. 12. 2022

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

3.

23. 12. 2022

Gonila in verižni mehanizmi

Cerkno

4.

april

Kolesarski poligon

Hrpelje

1.

četrtek, 1. 12. 2022

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

sreda, januar 2023

Ročna izdelava papirja

Hrpelje

3.

apr.23

Ogled proizvodne podjetja Lesonit iz Ilirske Bistrice

Ilirska Bistrica

4.

sreda, junij 2023

3D modeliranje

Hrpelje

1.

četrtek, 1. 12. 2022

Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

april 2023

Ogled proizvodne podjetja PlamaPUR in PlamaTER

Plama

3.

junij 2023

Umetne mase in gonila

Hrpelje

4.

november 2022

Rastem s knjigo

Sežana

1.

četrtek, 8. 9. 2022
četrtek, 1. 12. 2022

Dan šole - Nazaj k naravi 2
Novoletno ustvarjanje

Hrpelje
Hrpelje

2.

Datum še ni določen

Kovine STŠ, 8. A in 8. B

STŠ Koper

3.

torek, 27. 9. 2022r

Podjetniške delavnice

Hrpelje

4.

Sreda, 19. 4. 2023

Tehniški muzej Bistra - Dnevi kemijske znanosti

Hrpelje

1.

četrtek, 8. 9. 2022
četrtek, 1. 12. 2022

Dan šole - Nazaj k naravi 2
Novoletno ustvarjanje

Hrpelje

2.

četrtek, oktober

Karierni center, Luka

Koper

3.

sreda, 19. 4. 2023

Tehniški muzej Bistra - Dnevi kemijske znanosti

Hrpelje

4.

četrtek, 6.10.2022 oz. v
Promocija poklicev
primeru dežja 13.10.2022

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

8.r

9.r

Hrpelje
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Neobvezni izbirni predmeti
Predmetnik prve in druge triade osnovne šole predvideva neobvezne izbirne predmete. V šolskem letu
2022/23 so učenci izbrali:
št.
predmet
skupin oznaka Poučuje
Prvi tuji jezik Angleščina
2
N1A Tina Šmerc Višnjevec, Petra Vidmar
Drugi tuji jezik Italijanščina
1
N2I1 Ksenija Generali
Drugi tuji jezik Italijanščina
1
N2I2 Ksenija Generali
Drugi tuji jezik Italijanščina
1
N2I3 Ksenija Generali

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
italijanščina 2
italijanščina 3
filmska vzgoja
ansambelska igra
nemščina

oznaka
II2
II3
FVZ
ANI
N1

poučuje
Barbara Hrvatin Novak
Barbara Hrvatin Novak
Vesna Marion
Anita Penko Maslo
Helena Menger

Oznaka
OGL
OGU
MME
ROM
POK
ŠZZ
ŠSP
NPH
SPH
IŠPO
IŠPN
ROD

poučuje
Samo Meden
Samo Meden
Sandra Starc
Ingrid Škerjanc
Mirjana Metlika
Peter Kastelic, Dejan Čeranič
Dejan Čeranič, Peter Kastelic
Jaka Nemanič
Jaka Nemanič
Peter Kastelic
Peter Kastelic
Jaka Nemanič

naravoslovno-tehnični sklop:
predmet
obdelava gradiv – les
obdelava gradiv – umetne mase
multimedija
računalniška omrežja
poskusi v kemiji
šport za zdravje
šport za sprostitev
načini priprave hrane
sodobna priprava hrane
izbrani šport – odbojka
izbrani šport – nogomet
raziskovanje organizmov v
domači okolici
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INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V interesne dejavnosti se učenci vključujejo
prostovoljno. Za vključitev v interesno dejavnost morajo starši izpolniti prijavnico. Interesne dejavnosti so
namenjene predvsem sprostitvi, razvijanju dejavnosti, ki učence zanimajo in razvijanju sposobnosti. Nekatere
interesne dejavnosti izvajajo učitelji, ki poučujejo na šoli, nekatere pa izvajamo v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci in so lahko plačljive. Urniki se bodo zaradi številnih usklajevanj v septembru najverjetneje še
spreminjali.

INTERESNA DEJAVNOST

izvajalec/mentor

razred

Mažoretke
Lego angleščina
Vrtnarski krožek
Šolski vrt
Šolski vrt
Gledališki krožek
Ustvarjalni prstki
Prometna varnost
Prometna varnost
Kreativnica
Podjetništvo
Logika
Matematična ustvarjalnica
Računalniško opismenjevanje
Pravljični krožek
Razgibajmo možgane z matematiko

Maja Hlad Križman
Helena Menger
Kristina Gustinčič
Marija Sladič
Jaka Nemanič
Tjaša Trampuž
Mojca Čermelj
Jerica Carič
Marija Sladič
Simona Krebelj
Ingrid Škerjanc
Ingrid Škerjanc
Ingrid Škerjanc
Jasmina Bubnič
Suzana Bernetič
Sandra Vuleta

2.- 4.
6.
4.
5. in 6.
5. in 6.
7. - 9. r.
2.
5. a
5. b
7. - 9. r
9. a
6. - 9. r
6. - 9. r
4. in 5. r
1. r
3. r

Tekmovanja
Učenci bodo lahko tekmovali v znanju iz številnih predmetnih področij. Koledar tekmovanj si lahko
ogledate na spodnjih povezavah:
https://www.dmfa.si/InfoServer/Public/PredlogiDatumovTekmovanj.aspx
https://www.zrss.si/kategorija/tekmovanja/
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ŠOLSKI KOLEDAR za leto 2022/2023
Šolsko leto 2022/23 traja od 1. 9. 2022 do 23. 6. 2023.

OCENJEVALNA OBDOBJA
Prvo:

od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023

Drugo:

od 28. januarja 2023 do 23. (15). junija 2023
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NPZ
Ob koncu II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. in 9. razred) se bo izvedlo nacionalno
preverjanje znanja. Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.
Četrtek, 4. 5. 2023,…………
Ponedeljek, 8. 5. 2023,…..
Sreda, 10. 5. 2023,…………

slovenščina 6. in 9. razred
matematika 6. in 9. razred
angleščina 6. in 9. razred

IZPITNI ROKI

ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI
Pouk poteka po naslednjem razporedu učnih ur:
Jutranje varstvo
1. ura
2. ura
ODMOR / malica
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
ODMOR / kosilo
7. ura

06.30 – 08.00
08.00 – 08.45
08.50 – 09.35
09.35 – 10.00
10.00 – 10.45
10.50 – 11.35
11.40 – 12.25
12.30 – 13.15
13.15 – 13.45
13.30 – 14.15

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja:
za 1., 2., 3., 4. in 5. razred po pouku do 16.40 ure.
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UČITELJI 1.-5. razred
Učitelj

Poučuje

Razrednik

Tina Šmerc Višnjevec

razredni pouk

1. a

Suzana Bernetič

razredni pouk

1. b

Martina Kandare

razredni pouk

2.a

Mojca Čermelj

razredni pouk

2. b

Natalija Volf

razredni pouk

3. a

Sandra Vuleta

razredni pouk

3. b

Jasmina Bubnič

razredni pouk

4. a

Kristina Gustinčič

razredni pouk

4. b

Jerica Carič

razredni pouk

5. a

Marija Sladič

razredni pouk

5. b

Petra Vidmar

druga strokovna delavka v 1. a, podaljšano bivanje 1. a

Tina Babuder

druga strokovna delavka v 1. b, podaljšano bivanje 1. b

Ava Slejko

podaljšano bivanje 2. a

Martina Škerjanc

podaljšano bivanje 2. b

Frančiška Klobučar

podaljšano bivanje 3. a

Ivjana Rožac

podaljšano bivanje 3. b

Maja Hlad Križman

podaljšano bivanje 4. a

Monika Stepančič

podaljšano bivanje 4. b

Ksenija Generali

podaljšano bivanje 5. r

Andrejka Lukač

angleški jezik 2., 3., 4. r

Tina Šmerc Višnjevec

NIP prvi tuji jezik angleščina 1. b

Petra Vidmar

NIP prvi tuji jezik angleščina 1. a

Ksenija Generali

NIP italijanščina 4., 5. in 6. r

Helena Menger

angleški jezik 5. r

Frančiška Klobučar

glasbena umetnost, 5. a

Sebastijan Mavrič

glasbena umetnost, družba 5. b

Tea Kocjančič

dodatna strokovna pomoč

Maja Sulčič

dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje

Maja Hlad Križman

dodatna strokovna pomoč

Lilijana Drobnjak

individualna in skupinska pomoč
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UČITELJI 6.-9. razred
Učitelj

Poučuje

Razrednik

Mirjana Metlika

kemija, naravoslovje, izbirni predmeti

6. a

Sandra Starc

matematika, izbirni predmeti

6. b

Dejan Čeranič

šport, izbirni predmeti

6. c

Jaka Nemanič

biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti

7. a

Simona Krebelj

slovenski jezik

7. b

Helena Menger

angleški jezik, izbirni predmeti

8. a

Samo Meden

tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti

8. b

Ingrid Škerjanc

matematika, izbirni predmeti

9. a

Barbara Hrvatin Novak

angleščina, izbirni predmeti

9. b

Anita Penko Maslo

glasbena umetnost, OPZ, MPZ

Frančiška Klobučar

glasbena umetnost, OPZ

Peter Kastelic

šport, izbirni predmeti

Ava Slejko

šport

Suzana Štavar

geografija, zgodovina

Vesna Marion

likovna umetnost, izbirni predmeti

Daša Rebec

zgodovina, državljanska kultura in etika

Mateja Turk

zgodovina, državljanska kultura in etika

Tjaša Trampuž

slovenski jezik

Tea Kocjančič

dodatna strokovna pomoč

Maja Hlad Križman

dodatna strokovna pomoč

Maja Sulčič

dodatna strokovna pomoč

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, vsak drugi torek v mesecu od 1600 do 1700
- roditeljskih sestankov,
- individualnih pogovorov,
- predavanj in delavnic za starše.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2022/23
zbornica – 05 689 20 65
kabinet razredne stopnje (kabinet RS) – 05 689 20 69
knjižnica – 05 689 20 64
kabinet ŠPO – 05 689 20 68
kabinet RAČ – 05 689 20 63
šolska svetovalna služba (ŠSS) – 05 689 20 71
pisarna ravnatelja – 05 689 20 61
pisarna pomočnice ravnatelja – 05 689 20 62

1. - 5. razred
Učitelj

Dan

Ura

Prostor

Andrejka Lukač

četrtek

1.ura (8.00-8.45)

pisarna pomočnice ravnatelja

Ivjana Rožac

petek

5.ura (11.40-12.25)

kabinet RS

Jasmina Bubnič

torek

2.ura (8.50-9.35)

kabinet RS

Jerica Carič

torek

4.ura (10.50-11.35)

zbornica

Kristina Gustinčič

sreda

2.ura (8.50-9.35)

kabinet RS

Ksenija Generali

sreda

6.ura (12.30-13.00)

zbornica

Marija Sladič

torek

2.ura (8.50-9.35)

kabinet RS

Martina Kandare

torek

3.ura (10.00-10.45)

kabinet RS

Martina Škerjanc

sreda

5.ura (11.40-12.00)

kabinet RS

Mojca Čermelj

torek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet RS

Monika Stepančič

sreda

5.ura (12.0-12.20)

kabinet RS

Natalija Volf

sreda

3.ura (10.00-10.45)

kabinet RS

Petra Vidmar

petek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet RS

Sandra Vuleta

petek

3.ura (10.00-10.45)

kabinet RS

Sebastijan Mavrič

ponedeljek

2.ura (8.50-9.35)

pisarna ravnatelja

Suzana Bernetič

torek

5.ura (11.40-12.30)

kabinet RS

Tina Babuder

četrtek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet RS

Tina Šmerc Višnjevec

ponedeljek

5.ura (11.40-12.30)

kabinet RS
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6. - 9. razred
Učitelj

Dan

Ura

Prostor

Anita Penko Maslo

ponedeljek

5.ura (11.40-12.30)

zbornica

Ava Slejko

torek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet ŠPO

Barbara Hrvatin Novak

sreda

2.ura (8.50-9.35)

zbornica

Daša Rebec

četrtek

2.ura (8.40-9.00)

knjižnica

Dejan Čeranič

torek

2.ura (8.50-9.35)

kabinet ŠPO

Frančiška Klobučar

četrtek

5.ura (11.40-12.25)

zbornica

Helena Menger

petek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet TJA

Jaka Nemanič

petek

3.ura (10.00-10.45)

zbornica

Ingrid Škerjanc

torek

3.ura (10.00-10.45)

kabinet RAČ

Mateja Turk

ponedeljek

2.ura (8.50-9.35)

knjižnica

Mirjana Metlika

ponedeljek

3.ura (10.00-10.45)

kabinet KEM-GEO

Peter Kastelic

ponedeljek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet ŠPO

Samo Meden

petek

2.ura (8.50-9.35)

kabinet MA-FI

Sandra Starc

ponedeljek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet MA-FI

Simona Krebelj

sreda

3.ura (10.00-10.45)

učilnica SLJ

Suzana Štavar

torek

2.ura (8.50-9.35)

učilnica KEM-GEO

Tjaša Trampuž

četrtek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet SLJ

Vesna Marion

četrtek

3.ura (10.00-10.20)

učilnica LUM

Učitelji dodatne strokovne pomoči
Učitelj

Dan

Ura

Prostor

Lilijana Drobnjak

torek

6.ura (13.15-13.35)

kabinet ISP

Maja Hlad Križman

četrtek

1.ura (8.50-9.35)

kabinet RS

Maja Sulčič

sreda

2.ura (8.50-9.35)

pisarna ŠSS

Tea Kocjančič

ponedeljek

4.ura (10.50-11.35)

kabinet RS

Predavanja za starše
1. roditeljski sestanek
Četrtek, 15. 9. 2022 ob 17.00; prof. Neva Pletikos: »Ali sem dober starš, če moj otrok ni vedno srečen«
2. roditeljski sestanek
Datum in tema bosta določena naknadno.
3. roditeljski sestanek
Datum in tema bosta določena naknadno.
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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,
poklicna orientacija, delo z nadarjenimi učenci in delo z učenci, ki potrebujejo učno pomoč, regresiranje
prehrane in vpis šolskih novincev.
Šolsko svetovalno delo izvajata socialna delavka Danijela Želko in pedagoginja Maja Sulčič.
Delovni čas: Vsak dan od 7.00 do 15.00 ure, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter po dogovoru.

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.

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 Mateja Turk.

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 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
Šola izvaja za učence, ki imajo težave pri učenju, dopolnilni pouk in 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 izvajajo socialne pedagoginje,
posamezni učitelji in drugi zunanji strokovni delavci (specialni rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi,
pedagogi, logopedi, surdopedagogi).

Organizacija prevozov in varstva vozačev – PROMETNI REŽIM
Vsi udeleženci v prometu moramo spoštovati prometni režim ter cestno-prometno signalizacijo na poteh in
parkiriščih šole ter sosednjega vrtca. Uporabljamo varne šolske poti; povezava do interaktivne spletne
aplikacije https://solskepoti.avp-rs.si/solske_poti#Hrpelje-Kozina
Velik del učencev šole je vozačev, ki se vsakodnevno pripeljejo v šolo z avtobusi in kombiji prevozniških
podjetij Nomago d.o.o. ter Street Tour d.o.o. Za učence vozače od 6. do 9. razreda organiziramo med 12.30
in 14.55 varstvo vozačev.
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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 in kosilo. 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. 2022 dalje naslednji:
Cena v €
0,90
3,50

Malica
Kosilo

Subvencionirana šolska prehrana
Upravičenci do subvencije za malico/ kosilo so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ta pravica priznana. Podatke o upravičenosti do subvencije za šolsko prehrano za šolsko leto 2022/2023 bo šola
dobila preko spletne aplikacije CEUVIZ. Šola za učence, ki jih ne prijavite na malico oziroma kosilo, nima pravice
pridobivati podatkov o subvenciji. Starši sami iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do
brezplačne malice oziroma kosila.
Za vse subvencionirane obroke velja, da jih je v primeru odsotnosti otroka potrebno pravočasno odjaviti, prav tako kot
ne subvencionirane. Ministrstvo krije samo prijavljene in koriščene obroke. Ne odjavljene in ne koriščene obroke morate
starši kljub subvenciji plačati sami.

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 http://www.os-hrpelje.si/oravila-solskega-reda/ .

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 s hišnim redom ureja področja, pomembna za nemoteno
življenje in delo v šoli. Hišni red je dostopen na spletni strani šole http://www.os-hrpelje.si/hisni-red/ .
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POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek:
Jutranje varstvo
Redni pouk
Podaljšano bivanje
Varstvo vozačev
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov

od 06.30 do 08.00
od 08.00 do 14.15
od 11.35 do 16.35
od 12.30 do 14.55
od 11.35 do 16.30
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.
Uradne ure tajništva in računovodstva so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure so vsak
delovni dan od 7.30 do 14.30 ure. 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.

Publikacija Osnovne šole Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje

Šolsko leto 2022/2023

Hrpelje, september 2022
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