
50 LET VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN 
MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI  

NA GORIŠKEM 

posébno 1. prislov od poseben: znala je tako posebno
pogledati; te rože dišijo prav posebno / svojega razpoloženja ni

posebno skrival; zanjo ni posebno vnet ni vnet 2. izraža visoko
stopnjo, mero a) dejanja, stanja sploh: hribe posebno ljubi;

dežele, ki jih je vojna posebno prizadela; posebno pameten
mož; posebno pisane rože in metulji; ta praznik obhajajo

posebno slovesno / pečenka mu gre posebno v slast b) dejanja,

stanja glede na njegovo določilo: posebno njemu je bil zelo

blizu; tu je zelo vroče, posebno poleti; veliko je naredil posebno

na kulturnem področju; bogat posebno z rudninami; posebno z

očetom sta velika prijatelja; sam.: kaj mi imaš
posebnega povedati; hoče bit i nekaj posebnega

; to ni nič posebnega; splošno posebno in posamezno

GUMBEK ZA SREČO

kaj mi imaš 
posebnega povedati ;



Glasilo učencev OŠ Kozara Nova Gorica. 
 

Posebna jubilejna izdaja. 

»Če delaš z ljubeznijo, je zmeraj ob tebi tudi 
dobra čarovnija!« 

Bina Štampe Žmavc 

marec, 2011 



OB 50–LETNICI ŠOLE 
 
“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele 
pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vr-
stice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če 
ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova poskusi: vnovič in zopet 
in znova.” 

Tone Pavček 
 

50 – letnica delovanja šole je pomemben jubilej v zgodovini organizirane-
ga šolanja otrok s posebnimi potrebami  na Goriškem ter velik praznik 
učencev, staršev, zaposlenih in lokalnega okolja. Ta pomemben mejnik 
označuje strmo, trdo in uspešno pot razvoja. Obeležili ga bomo s celo vr-
sto prireditev v mesecu marcu in aprilu.  
 
Osrednja svečana prireditev bo v Kulturnem domu v Novi Gorici. Njeni 
glavni akterji - učenci, nam bodo s pesmijo in plesom pričarali včeraj, da-
nes, jutri…. Žarišče vsega bo posameznik – otrok, mladostnik, odrasel in 
njegova vzgojno izobraževalna potreba – usposobiti se za sožitje sobiva-
nja in dela v zunanjem svetu. Koncert Slovenske filharmonije v Cankarje-
vem domu v Ljubljani bo darilo učencem ob velikem prazniku. Četrto li-
kovno srečanje učencev osnovnih šol s prilagojenim programom Slovenije 
na naši šoli, pa priložnost skupnega druženja in ustvarjanja s sovrstniki in 
mentorji. 
 
Lepo se je spominjati preteklosti, saj mnogo veselih trenutkov, lepih pa 
tudi manj lepih spominov sega v naša srca. Naj vam glasilo, ki je pred va-
mi, pričara delček našega dela, življenja in utripa šole, igrivosti, iskric 
ter misli naših učencev. 
Ob visokem jubileju izrekam iskrene čestitke vsem sedanjim delavcem 
šole, našim upokojencem in bivšim ravnateljem za njihovo prizadevno, 
uspešno in plemenito delo. Občinam – ustanoviteljicam šole se ob tej pri-
ložnosti iskreno zahvaljujemo za podporo pri razvoju šole in razumevanju 
drugačnosti.  
 
Marec, 2011 

Kati Čubej, ravnateljica 
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… začetki posebnega osnovnega šolstva na Goriškem... 

… šola se preseli v Lenassijevo vilo v Solkanu... 

… tu deluje vse do leta 1976, ko šolo močno poškoduje potres... 

… novo šolsko poslopje je bilo zgrajeno po potresu v Posočju leta 
1978, ko je Socialistična republika Bosna in Hercegovina solidar-
nostno zgradila in opremila novo šolo in jo poimenovala 
»OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA« 
 

… slavnostna otvoritev je bila 17.       
marca 1978…  
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… skozi vsa ta leta se je šola razvijala...  

… bogatila ... 

… in spreminjala... 

… 17. marec, 2011… 
 

Draga šola, želimo ti vse najboljše za 50. 
rojstni dan! 
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POGOVOR Z GOSPO MARO MIKLAVČIČ,  
PRVO RAVNATELJICO POSEBNE OSNOVNE ŠOLE  
NOVA GORICA 
 

Učenci 6. in .7 razreda smo na obisk povabili gospo Maro Miklavčič. 
Gospa Mara je bila prva ravnateljica naše šole ob njeni ustanovitvi leta 
1961.Pogovarjali smo se ob listanju šolske kronike. Povedala nam je veliko 
zanimivih stvari o naši šoli v preteklosti. 
Ga. Mara:  Ko smo začeli s poukom, smo imeli majhno učilnico pod stop-
nicami na OŠ Milojka Štrukelj. Začeli smo iz nič. Kasneje je šola dobila 
svoje prostore v Lenassijevi vili v Solkanu. Bivše zaporniške celice so 
spremenili v šolske delavnice in hodnik preuredili v jedilnico. Število 
učencev je vsako leto raslo. 

 

Martina: Kako je potekal dan v šoli? 

 

Ga. Mara: Na začetku je bil pouk samo dopoldan. Pouk se je začel ob 
osmih. Razrednik je sprejel svoje učence in je imel z njimi pouk do 12. 
ure. 

 

Ema: Katere predmete ste imeli? 

 

Ga. Mara: Učili smo se jezik, računanje, spoznavanje narave in družbe, 
ročna dela, likovni pouk, gospodinjstvo,glasbeni pouk,  tehnični pouk  in 
razgibalno vzgojo. En del Lenassijeve vile smo imeli urejen v telovadnico. 
Streha telovadnice je bila tako slaba, da smo, ko je deževalo, rabili dež-
nike. Vi ste lahko srečni, da imate tako lepo šolo. 

 

Ga. Mara: Imate radi ročna dela? 

 

Učenci: Ja. 

 

Učiteljica Mateja: So učenci prihajali v šolo s kombiji in avtomobili tako 
kot zdaj? 

 

Ga. Mara: Ne. Učenci so v šolo prihajali v glavnem peš. Težje je bilo za 
učence iz Brd. Nismo imeli nobenega organiziranega prevoza. 

 

Albiona: Ste bili stroga ravnateljica? 

 

Ga. Mara: Na začetku sem bila vse od računovodje do učiteljice in rav-
nateljice.  Kasneje sem dobila pomoč. Vedno sem tudi učila in nisem bila 
stroga. 
 

Ema: Kako ste vzgajali učence? 
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Ga. Mara: Z učenci smo bili prijatelji. Bili smo kot družina. V družini se 
lepo sporazumeš, imaš dolžnosti in pravice. Imeli smo dobro delovno 
vzdušje. Glavno je bilo spoštovanje drug drugega. 
 

Taja: Koliko ur na dan ste delali? 

 

Ga. Mara: Urnika sploh nisem imela. Delat sem šla zjutraj in sem prišla 
pozno popoldan domov. Dopoldan sem bila učiteljica. Potem pa sem morala 
narediti še delo ravnateljice. To sem lahko tako delala, ker nisem imela 
družine. 

 

Darinka: Kakšna oblačila ste imeli učitelji in učenci? 

 

Ga. Mara: Normalna. Učitelji smo imeli čez svoja oblačila oblečene bele 
halje. Učenci niso imeli halj ali uniform. Učenci so bili v hlačah in sraj-
cah, učenke pa v krilih in bluzah ali oblekah. Takrat niso bile v modi hlače 
za dekleta. 

 

Gaja: Kaj so učenci delali v delavnicah? 

 

Ga. Mara: Obdelovali so različne materiale. Izdelovali različne uporab-
ne izdelke. Glavno je bilo, da so se vežbali. Imeli so učitelje, ki so bili ve-
liki strokovnjaki. 

 

Albiona: Kaj so učenci jedli za malico in kosilo? 
Ga. Mara: Za malico so imeli kruh in kakšno marmelado, sirček ali kak 
drug namaz. Lačni niso bili. Imeli smo dobre kuharice, ki so kuhale pre-
proste, dobre jedi. 
 

Ema: Ste strogo ocenjevali učence? 

 

Ga. Mara: Ne. Ocenjevala sem pravično. Učitelji smo bili tam zato, da 
smo učencem pomagali. Največ smo imeli opisno ocenjevanje. Učitelj je 
vsako leto opisal znanje svojih učencev. 

 

Ga. Mara: Imate lepe ocene? 

 

Učenci: Ja. 

 

Ga. Mara: Pridete radi v šolo? 

 

Učenci: Ja. 

 

Ga. Mara: Koliko vas je v razredu? 

 

Gaja: V 6. razredu nas je 5 učencev. 

 

Albiona: V 7. razredu nas je sedem. 
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Učiteljica Mateja: Koliko učencev pa je bilo takrat v razredu? 

 

Ga. Mara: Točnega števila se ne spomnim. Normativ učencev v razredu 
je bil določen v Zakonu o posebnem šolstvu. 

 

Učiteljica Mateja M.: Od kod ste vi doma? 

 

Ga. Mara: Doma sem iz Kobarida. Pod Italijo sem končala učiteljišče. 
Med vojno sem bila v Nemčiji v koncentracijskem taborišču.  Po 2. sve-
tovni vojni sem študirala Defektologijo na fakulteti v Zagrebu. Potem 
sem delala na posebni šoli v Celju.  Leta 1961 sem prišla v Novo Gorico. 
 

Taja: Kako so se učenci v šoli učili? 
 

Ga. Mara: Nismo imeli učbenikov. Pomagali smo si z različnimi revijami, 
kot je npr. Ciciban. Učitelji smo za učence pripravljali primerne delovne 
liste. Nismo imeli fotokopirnega stroja. Imeli smo radio, različne inštru-
mente, veliko smo bili v naravi. 

 

Taja: Koliko dni ste bili v šoli v naravi na morju? 

 

Ga Mara: Nismo hodili v šolo v naravi. Učenci so odhajali na morje s ko-
lonijo. Tam so bili 10 do 14 dni. 

 

Učiteljica Mateja: Ste se v koloniji učili tudi plavat? 

 

Ga. Mara: Mislim, da ne. Šlo je bolj za igro na plaži in čofotanje. 

 

Martina: Ste imeli računalniško učilnico? 

 

Ga. Mara: Ne. Takrat še ni bilo računalnikov in tudi računalniške učilni-
ce ne. 

 

Albiona: V imenu vseh se vam zahvaljujem za vaš obisk in vam izročam 
tole hiško v spomin na naš pogovor.  
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STOJI UČILNA ZIDANA 
 
Ko so naši starši hodili v šolo, je bilo marsikaj drugače. 

 

V šolo so hodili peš. Prehodili so veliko kilometrov, saj ni bilo veliko avto-
mobilov. Šolarji so imeli skromne obleke. Šolske torbe niso bili nahrbtni-
ki, ampak iz enobarvnega blaga zašite torbe. Peresnice so bile lesene. 
Imeli so malo zvezkov in knjig, na katere so morali zelo paziti. Učenci ni-
so imeli mobilnih telefonov. 

 

Pri  pouku si niso pomagali z računalniki, s televizijo, z internetom…, am-
pak je učitelj vso snov razlagal  pred tablo. Učenci so veliko pisali. Bili so 
zelo tiho, ker so se bali učiteljev. Če so naredili kaj narobe, so bili kazno-
vani. 

 

Učenci so se igrali različne družabne igre. Imeli so malo igrač. Redko so 
šli na izlete ali na prireditve. Po pouku so morali tudi doma veliko pomaga-
ti. 

 

Včasih so morali učenci na učiteljev pozdrav: ''Za domovino!'' odgovoriti: 
''S Titom naprej!'' 
 

Učenke in učenec 7. razreda  
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učenci 4. razreda 



Smo ZDRAVA ŠOLA. Ločujemo odpadke. Zbiramo star papir in zamaške. 
Pazimo na smoterno porabo vode, toaletnega papirja, mila, čistil. Urejamo 
okolico šole. Zdravo se prehranjujemo. Veliko se gibljemo na svežem zra-
ku in skrbimo za kondicijo.  

OGLEDALI SMO SI  EKOLOŠKE OTOKE V OKOLICI NAŠE ŠOLE IN 
PREVERILI ALI SOSEDJE LOČUJEJO ODPADKE. OPAZOVALI SMO 
LJUDI, KI SO IZ SOSEDNJIH BLOKOV NOSILI SMETI. ZELENI 
ŠKRATEK JIH JE POHVALIL IN NAM PRIPOROČIL, DA SE LAHKO 
ZGLEDUJEMO PO NJIH.  
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38 Matej Škabar, 4. r. 
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Matej Škabar, 4. r. 
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Tadej Ličen, 4. r. 
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Tanja Tomšič, 7. r. 
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OB KULTURNEM PRAZNIKU 
 

8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. Na naši šoli smo ga 
praznovali tudi mi. Pripravili smo plesno – glasbeno predstavo na Povodne-
ga moža. Učenke 7.r. smo nastopile kot pevke in plesalke. Predstavljale 
smo ljubljanske gospodične v Prešernovem času. Imele smo tremo, ki pa 
nas je med nastopom minila. Zelo smo se veselile tega nastopa. Pesem Po-
vodni mož nam je zelo všeč. Uživale smo v vlogi gospodičen. Želimo si še 
takih nastopov.  
                                                                             Učenke  7. r.  
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Erik Simčič, 8. r. 

Sara Nemec, 8. r. 
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Albiona Kokollari, 7. r. 
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52 Matej Škabar, 4. r. 
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ŠOLA VČERAJ... 
 

• Tata mi večkrat zaupa, da niso bili včasih v šoli prav nič bolj pridni, 
kot smo mi danes, le kazni so bile ostrejše. Povedal mi je, da se je ne-
koč med poukom igral z vžigalicami. Z eno potezo je vžigalico podrgnil 
po škatlici, da je poletela kakšen meter vstran. Pomislite, kako je bil 
presenečen, ko so začeli tleti in smrdeti lasje sošolke, ki je sedela 
pred njim. O kazni, ki je sledila, mi ni nikoli nič povedal. 

• Tata in stric sta imela zelo strogega očeta. Nikoli nista smela imeti 
nobene igrače in verjetno sta si jih prav zato še bolj želela.  Dolgo sta 
prosila in končno prepričala mamo, da jima je kupila »pištolci«.  Bila 
sta najsrečnejša kavboja daleč naokrog. Nekega dne pa ju je oče pe-
ljal s seboj na obisk k babici.  Med tem, ko se je pomenjkoval z njo, sta 
fantiča «pokala« na dvorišču. Oče se je tako razjezil, da je 
»kavbojema« pobral orožje in pištoli s tako silo vrgel ob tla, da sta se 
razbili. 

• Ko je bil moj tata majhen, ni maral medu in masla. V 2. razredu je dobil 
za malico prav velik kos kruha, bogato namazanega z maslom in medom. 
Malico je velikodušno podaril sošolki, ki jo je skrbno zavila in pospravi-
la v torbo, a nanjo pozabila. Čez teden dni so iz torbe prilezli črvi. 

• Ko je mama obiskovala nižje razrede osnovne šole, ji je povzročalo 
preglavice računanje. Če je pred tablo izračunala narobe, je morala iz-
tegniti prste  in dovoliti, da jo učiteljica s šibo namaha po drobnih 
členkih. 

• S šolo so se včasih odpravili tudi na izlete na morje ali v hribe. Seveda 
tudi tam neumnosti ni manjkalo. Ko je očetov sošolec »oprezal za na-
ravnim straniščem » visoko v hribih, so mu prijatelji v nahrbtnik nalo-
žili kamenje. Ubožec ga je nosil vse do vrha. 

• Moja mama ne more pozabiti, da so morali učiteljico učenci čakati 
pred šolo, četudi je lilo kot iz škafa. Učiteljica je nato določila, kdo 
gre v kateri razred. Postaviti so morali ravno vrsto, v kateri sta se po 
dva in dva učenca držala za roko.  

• Takrat so bili v modi žvečilni gumiji. Mama je pripovedovala, da so si 
jih v šoli lepili v lase. Doma ni bilo druge rešitve, kot da so »reveže« 
postrigli. Tata se spominja, da so žvečilne lepili pod šolske klopi. 

• Moja mama se spominja učiteljice Matilde, ki je rada »lumpace« vlekla 
za ušesa. Če pred tablo nisi znal, si moral v kot. Moj tata je bil pogosto 
tam.  
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… DANES... 
 

• Moramo priznati, da se je v kratkem času, ko so naši starši odrasli, 
veliko spremenilo. Šibe v šoli »ne pojejo več«, učitelji nas za ušesa ne 
vlečejo (raje mi njih za nos), vsi razredni kotički so napolnjeni in v 
njih za otroke ni prostora.  

• Še vedno pa radi nagajamo, veliko raje kot nekoč se pritožujemo, pro-
testiramo in zahtevamo. Torej smo postali modrejši, odločnejši in po-
gumnejši (vsaj tako mi radi verjamemo). 

• Dobro se počutimo v telovadnici, v računalniški in gospodinjski učilni-
ci, v tehničnih delavnicah in na šolskem igrišču. (Ne omenjajte nam 
klasičnega pouka.) 

• Čakamo na pomlad, da uredimo sadovnjak in šolski vrt.  
• Skrbimo za šolskega ljubljenčka – hrčka Puhija in akvarij. 
• Verjamemo, da smo obetavni umetniki – pripravljamo glinene mojstro-

vine za prodajno razstavo in pri kiparjenju ne dovolimo učiteljici, da bi 
omejevala našo ustvarjalnost. 

• Čeprav ne radi hvalimo: šola, hvala za ponujene možnosti.  
 
… JUTRI... 
 

• takšna, ki bi se začela šele popoldan 
• takšna, kjer tabel ne bi bilo potrebno brisati 
• takšna, kjer bi klasično pisanje povsem zamenjalo tipkanje na računal-

nik 
• takšna, kjer bi odmor za malico trajal 45 minut 
• takšna, ki bi imela avlo spremenjeno v zabaviščni park 
• takšna, kjer bi konec in začetek ure naznanjala prijetna glasba in ne 

brneči zvonec 
• takšna, kjer bi lahko pili kavico 
 
Ko bodo zadovoljeni vsi pogoji, se z veseljem vrnemo na »našo« šolo, če-
tudi polnoletni.  
 

devetošolci 
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POMEMBNI DOGODKI  IN RAVNATELJI V ZGODOVINI NAŠE ŠO-
LE — OD ŠOL. L. 1961 DO ŠOL. L. 2011 

 
• Osnovna šola Kozara Nova Gorica je začela delovati 1. septembra 

1961, pod imenom Posebna osnovna šola. Svoje začasne prostore je do-
bila v redni Osnovni šoli v Novi Gorici, na Delpinova ul. 24. Prva ravna-
teljica je bila ga. Mara Miklavič. Šolsko leto 1961/62 je v dveh od-
delkih obiskovalo 15 učencev.  

 

• Leta 1964 se je šola preselila v neustrezne, a lastne prostore, v Le-
nassijevo vilo v Solkanu,  kjer so včasih bili zapori. V tem poslopju se 
je odvijal pouk do 11. junija 1976, ko je poslopje močno poškodoval po-
tres. 

 

• V šolskem letu 1968/1969 je postala popolna osnovna šola. Všolana je 
bila  prva skupina zmerno prizadetih otrok v oddelek delovnega uspo-
sabljanja. Imenovan je bil nov ravnatelj  g. Franc Vodopivec. 

 

• Šolsko leto 1971/72 – ustanovljen predšolski oddelek za delovno uspo-
sabljanje.  

 

• Šolsko leto 1972/73 – začetek celodnevnega usposabljanja - formiran 
je bil oddelek podaljšanega bivanja. Začelo se je s timsko obravnavo 
otrok in pripravo individualiziranih  programov usposabljanja.  

 

• 7. maja 1976 – šolsko stavbo je močno poškodoval potres, tako da v 
njej ni bilo mogoče imeti pouka. Pouk smo izvajali na sedmih lokacijah 
v Občini Nova Gorica .  

 

• Julija, 1976 se je v skladu z novim Zakonom o usposabljanju šola prei-
menovala v Osnovno šolo s prilagojenim programom Nova Gorica. 

 

• Novo šolsko poslopje je bilo zgrajeno po potresu v Posočju leta 1978, 
ko je Socialistična  republika Bosna in Hercegovina solidarnostno 
zgradila in opremila novo šolo in jo poimenovala »OSNOVNA ŠOLA 
KOZARA NOVA GORICA« 
Slavnostna otvoritev je bila 17. marca 1978.  

 

• V istem letu je na šoli začela delovati Delavnica pod posebnimi pogoji. 
V delavnico so bili vključeni mladostniki, ki so končali usposabljanje na 
šoli v oddelkih delovnega usposabljanja.  
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• Šolsko leto 1985/1986 - praznovanje 25. obletnice ustanovitve šole. 
Šola je za uspešno delo prejela visoko občinsko priznanje »Občinsko 
priznanje Občine Nova Gorica.« Na slavnostni seji sveta šole pa so bi-
la podeljena priznanja zaslužnim zunanjim  sodelavcem in  dolgoletnim 
delavkam šole.   

 

• Leta 1992 upokojitev dolgoletnega ravnatelja Franca Vodopivec in 
imenovanje novega ravnatelja Jožefa Batističa. 

 

• Uveden je bil prevoz s šolskim kombijem za zmerno in težje prizadete 
otroke od doma do šole.  

 

• 1994 – šola je zaradi vojne v Bosni in Hercegovini za prizadete učence 
Posebne OŠ v Tuzli poslala dvotonski tovornjak humanitarne  pomoči: 
šolske potrebščine, opremo in oblačila.  

 

• Šolsko leto 1994/1995 smo začeli z mobilno specialno pedagoško slu-
žbo na rednih osnovnih šolah. 

• Šola je organizirala 2. regijske igre Specialne olimpijade Slovenije. 
 

• Septembra 1996 je bilo v Novi Gorici 9. srečanje defektologov Slove-
nije s 600 udeleženci. 

• Osrednja prireditev je bila v dvorani Primorskega dramskega gledali-
šča. 

 

• Leta 1997 je bila OŠ Kozara Nova Gorica podeljena  plaketa Antona 
Skale. To je  najvišje priznanje, ki ga Društvo defektologov Slovenije 
podeli defektologom in zavodom za delo na področju defektoloških 
znanosti. 

 

• 9. 10.1997 je bila otvoritev novih prostorov za oddelek otrok z zmerno 
in težjo motnjo in  motnjami gibanja. Sredstva za preureditev in opre-
mo so prispevale občine ustanoviteljice šole. 

 

• V šolskem letu 1998/99 je bila opremljena nova računalniška učilnica 
in urejena spletna stran šole na internetu. Vključili smo se v republiški 
projekt »Virtualna bralna značka.« 

 

• 11.4. 2001 je šola praznovala 40 letnico delovanja. Dvodnevni program, 
z nastopi 41 zborov in plesnih skupin, se je odvijal v Kulturnem domu v 
Novi Gorici. Praznovanje smo povezali z 11. glasbeno revijo » Zapojmo, 
zaigrajmo, zaplešimo.« Predstavljen je bil tudi zaključek projekta 
»Ujemimo trenutek« in izdano glasilo, posvečeno 40 letnici šole. 
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• Šolsko leto 2003/2004 začetek devetletne OŠ za otroke s posebnimi 
potrebami v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 
v 1. in 7. razredu devetletke.  

 

• Marca, 2005 je na svetovnih zimskih igrah Specialne olimpijade v Na-
ganu na Japonskem učenka šole osvojila bronasto medaljo v veleslalo-
mu. 

 

• 7.9.2005 se je upokojil dolgoletni ravnatelj šole, specialni pedagog, g. 
Jožef Batistič. Za novo ravnateljico je bila imenovana profesorica 
defektologije, ga. Kati Čubej.  

 

• 17.3.2006 je šola na svečani prireditvi praznovala 45 let organizirane 
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

 

• 25.4.2005 smo na travniku pred šolo prvič postavili mlaj. Obudili smo 
prastari ljudski običaj in učencem približali kulturno dediščino. Letos 
ga bomo dvignili že šestič. 

 

• V šolskem letu 2005/2006 smo prvič sodelovali v slovenskem projektu 
EVROPSKA VAS. Predstavljali smo se z državo Belgijo. Leta 2007 z 
državo Ciper, 2008 z državo Avstrijo in leta 2009 z Nemčijo. 

 

• 15.6.2006 je zaključila šolanje prva generacija devetošolcev. 
• V oktobru 2006 je v Rimu, na evropskih igrah Specialne olimpijade, 

učenka šole osvojila zlato odličje v teku na 50m in srebrno odličje v 
metu žogice. 

 

• 16.3.2007 je šola organizirala 5. likovni bienale osnovnih šol s prilago-
jenim programom. Sodelovalo je 25 šol  iz vse Slovenije. 

 

• 14.5.2008 so se v športnem parku v Novi Gorici odvijale 15. regijske 
igre Specialne olimpijade Slovenije v organizaciji naše šole. Sodelovalo 
je 224 športnikov in 72 spremljevalcev iz Primorsko - Notranjske re-
gije in zamejstva. 

 

• 11.11.2008 smo na Inštitutu za varovanje zdravja RS v Ljubljani bili 
vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol in s tem tudi v Evropsko mre-
žo zdravih šol. Podpiramo usmeritve promocije zdravja in soustvarja-
mo zdravju prijazno okolje. 

 

• 17. 3. 2011 50 LETNICA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK 
IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI NA GORI-
ŠKEM. Ta častitljivi jubilej obeležujemo z nizom dogodkov in s slav-
nostno prireditvijo v Kulturnem domu Nova Gorica. 



Ti loviš 
Glasilo učencev OŠ Kozara Nova Gorica. 
Posebna jubilejna izdaja. 
 
 
 
 
Izdano ob 50 letnici vzgoje in izobraževanja  
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami  
na Goriškem. 
 
 
 
 
 
Prispevke za glasilo ustvarili učenci  
OŠ Kozara z mentorji. 
 
 
 
 
Prispevke zbrala in uredila:  
                                   
         Aleksandra Golob, 
         Edvard Vrabič. 
 
 
 
 
Računalniška obdelava:  

 
Edvard Vrabič. 

 
 
 
 
 
Natisnila OŠ Kozara Nova Gorica,  
v nakladi 200 izvodov. 
 
 
 
 
Marec, 2011. 




