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Telefonske številke šole 
 
 

Osnovna šola VIČ – Abramova 26: 

 

Telefonske številke: 

Tajništvo 01 256 61 61 

Ravnatelj 01 257 36 85 

Pomočnica ravnatelja 01 244 65 40, 041 221 611 

Zbornica 01 423 36 46 

Psihologinja  01 244 65 41 

Pedagoginja 01 244 65 42 

Pedagoginja 01 244 65 43 

Računalnica 01 422 82 28 

Šolska kuhinja 01 256 61 81 

Računovodstvo 01 422 82 29 

Knjižnica 01 256 41 81 

Zdravstveni dom Vič 01 200 45 00 

domača stran OŠ Vič http://www.osvic.si 

elektronski naslov OŠ Vič (tajništvo) os.vic@guest.arnes.si 

  

Osnovna šola VIČ – Tržaška 74: 
 

Telefonske številke: 

Pomočnica ravnatelja 01 423 35 23, 041 223 923 

Zbornica 01 423 21 92 

Šolska svetovalna služba 01 257 14 09 

Knjižnica 01 256 62 68 
 

 
 
 
 
 

Telefonske številke šole 

http://www.osvic.si/
mailto:os.vic@guest.arnes.si
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VIŠKA HIMNA 
 

Kam pa kam tako hitijo 
tisoč sto rdečih lic, 

v tisto šolo tam na Viču, 
kjer je polno mladih ptic. 

 
Teče Vičko tja pod Rožnik, 

vse za njim ozira se, 
sto na uro prehiteva, 
prvi v cilj zažene se. 

 

Oj, Vičani so pa glavce, 
kaj jih skupaj le drži, 

ples, šport, smeh in solze, 
to Vičane radosti. 

 
V dresih športnikov nešteto, 

tenis, košarka in gol, 
ni je igre, ni ga znanja,  

kjer ta Vič ne bil bi znan. 
 

Tudi jaz bi hodil v šolo, 
tja, kjer sonce je doma, 
pesem sliši se, odmeva, 
Vič v Ljubljani je doma. 

 
Oj, Vičani so pa glavce, 
kaj jih skupaj le drži, 

ples, šport, smeh in solze, 
to Vičane radosti. 

 
Učencem, učenkam, staršem in zaposlenim na OŠ Vič želim uspešno šolsko 

leto 2020/2021. 

 
 

Ravnatelj 
Sašo Vlah 
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Zaposleni na OŠ VIČ 

 
 

Vodstvo šole: 

- ravnatelj 
- pomočnica ravnatelja (Abramova) 

- pomočnica ravnatelja (Tržaška) 

 

Sašo Vlah 
Irena Grlica 

Zdenka Hosta 

Tajništvo 

- poslovna sekretarka 

- knjigovodja   

 

Darja Jerovšek 

Suzana Lutar 

Šolska svetovalna služba: 

- pedagoginja 

- pedagoginja 
- psihologinja 

 

 

Lidija Škof 

Jasna Papler 
Maruša Majhen 

 

Organizator informacijskih dejavnosti Martin Kecelj 

Matjaž Urbanč 

Šolska knjižnica: 
- Abramova 

- Tržaška 

 
Barbara Odlazek  

Ada Pirš 

Računovodstvo 
Knjigovodja 

Računovodski servis 
Zdenka Matijašić 

Šolska kuhinja – organizatorica šolske 

prehrane 

Meta Ivanuša 

 

 
 

Uradne ure 
 

Tajništvo na Abramovi: 

Ponedeljek–petek: 8.00–14.00 

 
Računovodstvo na Abramovi: 

Ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00–12.00 
 

V času šolskih počitnic so uradne ure od 8.00 do 12.00. 

 

Zaposleni na OŠ VIČ 

Uradne ure 
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Razredništva 
 
 
 

Razredna stopnja 

Razred Razrednik Razred Razrednik 

1. a Brigita Uršič  

Katja Debevec  

1. c Alenka Knap  

Maja Rožanec 

1. b Petra Peljhan Zahar  
Milena Hrvatin 

1. d Bojana Bohinc 
Katja Maček (nadomešča Tino 

Rezar) 

2. a Amadeja Nadrah 2. d Monika König 

2. b Marinka Dolinar 2. e Mateja Hatlak 

2. c Špela Grdadolnik 3. a Rosana Šenk 

  3. b Katarina Janša 

  3. c Maja Šuštaršič 

  3. d Marjeta Belaj 

  3. e Tatjana Brezak Rus 

  4. a Sonja Pleško 

  4. b Tina Klopčič Dobrić 

  4. c Jerneja Bergant Belaj  

  4. d Monika Prijanovič 
(nadomešča Almo Novak) 

  4. e Tadeja Železnikar 

 5. a Marjana Grabnar  

5. b Gabrijela Prelesnik 
(nadomešča Sabino Škrbec) 

5. c Nataša Senjur 

5. d Maša Mušič 

5. e Tjaša Štular 
  

Razredništva 
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Razred Razrednik Nadomestni razrednik 

6. a Mateja Peterlin Barbara Gregorič 

6. b Lili Škopelja Cvetka Ilovar 

6. c Ana Petkovšek Jasna Papler 

6. d Benjamin Medved  Lidija Škof 

7. a Metka Lutman Tina Kolar  

7. b Milena Petauer Veronika Klošak 

7. c Petra Jesenovec Majda Horvat 

7. d Danilo Lukner Simona Pešec 

7. e Klavdija Simonišek Aleksandra Kambič 

8. a Mihaela Šarman Gaberšek  Aleksandra Čergan Ristić 

8. b Suzana Prebil Miran Štuhec 

8. c Ana Stranščak  Alenka Kovačič Divjak 

8. d Nuša Drinovec Sever  Matjaž Urbanč 

9. a Rahela Zupančič Karmen Pleteršek 

9. b Andreja Kocen Barbara Kastelic 

9. c Barbara Jaklič Franc Divjak 

9. d Boštjan Omerzel Nuša Ščuka 
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Oddelki podaljšanega bivanja 
 
 
 
 

Podaljšano bivanje je organizirano v času od 11.30 do 15.40. Učenci različno 

prihajajo v PB in odhajajo iz njega, zato smo pri sestavi oddelkov izbrali 
sistem piramide, kar je zahtevalo tudi MIZŠ. Program MIZŠ, ki je zelo 

racionalen (združevanje učencev različnih razredov), je določil, da bomo 
imeli v tem šolskem letu 329 ur podaljšanega bivanja. Piramidni sistem uvaja 

ministrstvo na vseh šolah zaradi varčevanja. 

Oddelki podaljšanega bivanja so oblikovani glede na število prijavljenih 

učencev. Če se spremeni število prijavljenih učencev, se bo spremenilo 

število oddelkov. 

V program podaljšanega bivanja starši svoje otroke prijavijo prostovoljno.  

 

V času od 15.45 do 17.00 poteka dežurno varstvo učencev. 

 

UČITELJI v oddelkih bivanja podaljšanega 

 

Razpored bo objavljen v naslednjih dneh. 

 

 

  

Oddelki podaljšanega bivanja 
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Potek šolskih ur 
Dopoldanski pouk:  
 

Abramova:   Tržaška: 

1. ura  8.00–8.45  8.00–8.45 
2. ura  8.50–9.35  8.50–9.35 

3. ura  9.55–10.40  10.00–10.45 
4. ura  10.45–11.30  10.50–11.35 

5. ura  11.35–12.20  11.40–12.25 

6. ura  12.25–13.10  12.30–13.15 
7. ura  13.40–14.25 

8. ura  14.30–15.15 
 

Jutranje varstvo: od 6.00 do 7.45 
 

Podaljšano bivanje: 11.30 do 17.00 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje sta namenjena učencem od 1. do 5. 
razreda. 

 
Urnik dela v podaljšanem bivanju: 

 
 po pouku – kosilo 

 po kosilu – sprostitvene dejavnosti 

 14.00–14.50 – samostojno učenje 
 15.00–15.50 – usmerjene dejavnosti po programu posameznega učitelja 

 15.50–17.00 – sprostitvene dejavnosti, združene skupine 
 

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in z učiteljem opravljajo 

šolske obveznosti, seznanjajo se s tehnikami učenja, kulturo prehranjevanja, 
se socializirajo in navajajo na individualno in skupinsko delo. Podaljšano 

bivanje ni varstvo, ampak nadgradnja osnovnega programa. Varstvo se za 
učence prične ob 15.50 in traja do 17.00. Starše prosimo, da upoštevajo 

urnik in le v izjemnih primerih učence predčasno odpeljejo iz 

podaljšanega bivanja. Če se bo število učencev v posamezni skupini 
zmanjšalo (manj kot 16 učencev), bomo morali oddelek ukiniti oziroma 

združevati skupine. 
 

 
 

Potek šolskih ur 
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Šolski koledar 
 

Šolsko leto se prične 1. septembra 2020 in konča 31. avgusta 2021. 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 
 

OCENJEVALNI OBDOBJI 

 ocenjevalno obdobje (1.- 9. r): 1. 9. 2020 – 29. 1. 2021 

 ocenjevalno obdobje (9. r.): 1. 2. 2021 – 15. 6. 2021 

 ocenjevalno obdobje (1.- 8. r.): 1. 2. 2021 – 24. 6. 2021 

  
ZAKLJUČEK POUKA 

 za učence 9. razredov: 15. 6. 2021 

 za učence od 1. do 8. razreda: 24. 6. 2021 

 

 PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI 

 za učence 9. razredov (1. rok): 16. 6. 2021 – 30. 6. 2021 

 za učence od 1. do 8. razreda (1. rok): 28. 6. 2021 – 9. 7. 2021 

 za učence od 1. do 9. razreda (2. rok): 18. 8. 2021 – 31. 8. 2021 

  
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO 

NA DOMU 

 za učence 9. razredov (1. rok): 3. 5. 2021 – 15. 6. 2021 

 za učence od 1. do 8. razreda (1. rok): 3. 5. 2021 – 24. 6. 2021 

 za učence od 1. do 9. razreda (2. rok): 18. 8. 2021 – 31. 8. 2021 

  

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA (NPZ) 

 iz znanja SLJ za 6. in 9. razred: 4. 5. 2021 

 iz znanja MAT za 6. in 9. razred: 6. 5. 2021 

Šolski koledar 
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 iz znanja TJA za 6. razred: 10. 5. 2021 

 iz znanja tretjega predmeta (Šport) za 9. razred: 10. 5. 2021 
  

POČITNICE 

 jesenske počitnice: 26. 10. – 1. 11. 2020 

 novoletne počitnice: 25. 12. 2020 – 2. 1. 2021 

 zimske počitnice: 22. 2. – 26. 2. 2021 

 prvomajske počitnice: 27. 4. – 2. 5. 2021 

 poletne počitnice: 28. 6. – 31. 8. 2021 

  

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI 

 dan reformacije, 31. 10. 2020 (sobota) 

 dan spomina na mrtve, 1. 11. 2020 (nedelja) 

 božič, 25. 12. 2020 (petek) 

 dan samostojnosti in enotnosti, 26. 12. 2020 (sobota) 

 novo leto, 1. 1. 2021 (petek) in 2. 1. 2021 (sobota) 

 Prešernov dan, 8. 2. 2021(ponedeljek) 

 velikonočni ponedeljek, 5. 4. 2021 

 pouka prost dan, 26. 4. 2021 (ponedeljek) 

 dan upora proti okupatorju, 27. 4. 2021 (torek) 

 praznik dela, 1. 5. 2021 (sobota) in 2. 5. 2021 (nedelja) 

 dan državnosti, 25. 6. 2021 (petek) 
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Informativna dneva za vpis v srednje šole – 12. (petek) in 13. 2. 2021 

(sobota) 

 
Pevska sobota MPZ, 28. 11. 2020 (samo za učence, ki sodelujejo v 

Mladinskem pevskem zboru) 
 

Šolski koledar za šolsko leto 2020/21 najdete na spletni strani MIZŠ: 

https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/ 
 

 
Prireditve 

Dobrodelni (novoletni) koncert in bazar, sreda, 9. 12. 2020 
Zimski nočni pohod na Rožnik, februar 2021 

Letni koncert pevskih zborov OŠ Vič iz Abramove, četrtek, 15. 4. 2021 

Zaključna prireditev 12. in 13. literarnega natečaja »Moja rodna domovina«, 
april 2021 

Viški likovni salonček in Viški likovni salon, maj 2021 
Vičkov dan, junij 2021 

OŠ Vič ima talent, torek, 8. 6. 2021 

Valeta, ponedeljek, 14. 6. 2021  
  

https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/
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Roditeljski sestanki 
 

 

 Tržaška Abramova Ura 

 

 
1. RS 

1. razred – 2.9.2020 

2. razred – 3.9.2020 
3. razred – 7.9.2020 

4. razred – 15.9.2020 
5. razred – 16.9.2020 

1. razred – 2.9.2020 

2. razred – 3.9.2020 
3. razred – 7.9.2020 

6. razred – 8.9.2020* 
7. razred – 9.9.2020 

8. razred – 10.9.2020 

9. razred – 14.9.2020 

 

 
 

17.00 
 

 

 
2. RS 

1. razred – 1.2-2021 

2. razred – 2.2.2021 
3. razred – 3.2.2021 

4. razred – 4.2.2021 
5. razred – 9.2.2021 

1. razred – 1.2.2021 

2. razred – 2.2.2021 
3. razred – 3.2.2021 

6. razred – po dogovoru z 
razredniki zaradi ZŠVN 

7. razred – 11.2.2021 

8. razred – 15.2.2021 
9. razred – 10.2.2021** 

 

 
17.00 

 

3. RS 

Posamezni razredniki po 

dogovoru s starši 
 

Posamezni razredniki po 

dogovoru s starši 

 

 
*V sredo 10. 2. 2021 ob 17. uri bo za starše učencev 9. razreda predavanje z 

naslovom »Vpis v srednje šole« , v zbornici šole. Po predavanju bo roditeljski 

sestanek z razredniki. Od 16. do 18. ure bo potekala tudi »Tržnica poklicev« 

(predstavitve srednjih šol), v jedilnici šole. 

 

 

 

Govorilne ure potekajo od 16.00 – 17.30.  

Roditeljski sestanki 

Govorilne ure 
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 1. GU 2. GU 3. GU 4. GU 

Tržaška 8.10.2020 12.11.2020 3.12.2020 14.1.2021 

Abramova 1.10.2020 5.11.2020 3.12.2020 7.1.2021 

 5. GU 6. GU 7. GU  

 Tržaška 11.3.2021 8.4.2021 13.5.2021 

Abramova 4.3.2021 1.4.2021 6.5.2021 
 
*učitelji, ki bodo v terminu skupnih govorilnih ur odsotni zaradi udeležbe na taborih, 
šolah v naravi ipd. bodo imeli samo dopoldanske individualne govorilne ure. O 
terminih vas bomo naknadno obvestili. 
 

 
Dopoldanske govorilne ure so enkrat na mesec, in sicer v istem 

tednu kot so popoldanske govorilne ure.  

Razpored individualnih govorilnih ur je objavljen na šolski spletni strani. 
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Šolska svetovalna služba 
 
 
Urnik dela šolske svetovalne službe: 

- vsak dan od 7. 30 do 14. 30 in v času rednih mesečnih govorilnih ur. 
 

pedagoginja: Lidija Škof 
pedagoginja: Jasna Papler 

psihologinja: Maruša Majhen 
psihologinja: Urška Flerin 

 

OŠ Vič, Abramova:  

ponedeljek:  Lidija Škof, pedagoginja; Maruša Majhen, psihologinja 
torek:  Jasna Papler, pedagoginja; Maruša Majhen, psihologinja 

sreda: Lidija Škof, pedagoginja; Jasna Papler, pedagoginja; Maruša 

Majhen, psihologinja 
četrtek:  Lidija Škof, pedagoginja; Jasna Papler, pedagoginja; Maruša 

Majhen, psihologinja (mesečno se izmenjujejo) 
petek: Jasna Papler, pedagoginja; Lidija Škof, pedagoginja 

 

OŠ Vič, Tržaška: 

ponedeljek: Jasna Papler, pedagoginja 

torek:   Lidija Škof, pedagoginja 

sreda:   Urška Flerin, psihologinja od 7.30 do 12.30 
četrtek:  Maruša Majhen, psihologinja; Lidija Škof, pedagoginja; 

                       Jasna Papler, pedagoginja (mesečno se izmenjujejo)            
petek:  Maruša Majhen, psihologinja 

 
 

Šolska svetovalna služba izvaja splošne vsebine dela iz programskih smernic 

šolskega svetovalnega dela in nudi različne oblike pomoči učencem, staršem 
in učiteljem na pedagoškem, psihološkem  in socialno pedagoškem področju. 

V šolski svetovalni službi lahko starši poiščete informacije, nasvete in pomoč 
v primerih poklicne orientacije, socialne stiske, razvojnih, čustvenih, 

vedenjskih, motivacijskih, učnih posebnosti in vsega ostalega kar vas zanima 

v zvezi s šolanjem vašega otroka. 
  

Šolska svetovalna služba 
 
 

zs 
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Dodatna strokovna pomoč 
 

 
 

Dodatno strokovno pomoč učencem v skladu z odločbo o usmeritvi otrok s 
posebnimi potrebami izvajajo specialni in socialni pedagogi ter učitelji po 

urniku. 
 

Izvajalci dodatne strokovne pomoči so: 

Romana Ferlič, profesorica defektologije, 
Barbara Gregorič, univ. dipl. socialna pedagoginja 

Tina Kolar, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike 
Aleksandra Čergan Ristič, dr. specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Aleksandra Kambič, mag. prof. inkluzivne pedagogike 

Marjeta Lipovnik 
 

  

Dodatna strokovna pomoč 
 
 

zs 
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Šolska knjižnica 

 
 Izposoja knjig poteka od 8.00 do 14.00 ure. 

 Pri izbiri in izposoji knjig vam bosta pomagali knjižničarki: 
 Ada Pirš (na Tržaški) 

 Barbara Odlazek (na Abramovi) 
 Izposojevalni rok je 14 dni; od bralcev pričakujemo, da bodo knjige 

vračali pravočasno. 
 V šolskem letu vsak oddelek obišče knjižnico 4–krat (knjižnična vzgoja). 

 Na koncu šolskega leta učenci vrnejo vse knjige, ki so si jih izposodili v 

šolski knjižnici. 
 Začetek bralne značke je 18. 9. 2020, zaključek pa 2. 4. 2021 – 

Mednarodni dan knjig za otroke, za učence 9. razreda je zaključek bralne 
značke v petek, 12. 3. 2021. 

 Če učenec knjigo izgubi ali uniči, kupi novo. 

 
 

  

Šolska knjižnica 
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Učbeniški sklad 
 

Učenci si lahko urejene in nepoškodovane učbenike izposodijo iz učbeniškega 
sklada. Ob izteku šolskega leta jih vrnejo šoli. Če učenci učbenik uničijo ali 

ga ne vrnejo, plačajo odškodnino. V letošnjem šolskem letu je izposoja 
učbenikov iz učbeniškega sklada brezplačna za vse učence od 2. do 9. 

razreda. 
 
 

 

Zobna ambulanta 
 
 

Izbrana zobozdravnica Nina Danilovska, dr. dent. med., deluje v svoji 
ordinaciji v prostorih ZDL VIČ – RUDNIK, Šestova 10, v Ljubljani. 

 

 

ZZZ 
 
 

Imenovana zdravnica naše šole je Nina Lipar, dr. med. spec. V zdravstvenem 
domu Vič, Šestova ulica 10, Ljubljana. 

 

 
 
 
 
 

Šola organizira malico za vse učence, kot dodatno ponudbo jim nudi 

zajtrk, kosilo in popoldansko malico. 
 

1. PRIJAVA učenca na šolsko prehrano je praviloma v mesecu juniju za 
naslednje šolsko leto oz. kadarkoli med šolskim letom. Šola sklene s 

starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene 

medsebojne pravice in obveznosti. S posebno pogodbo se lahko učenci 
prijavijo tudi na občasna kosila. 

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo s 
pisno izjavo. 

Zdravstveno varstvo 
 

Učbeniški sklad 

Zobna ambulanta 

Prehrana v šoli 
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2. ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA med šolskim letom je možna po e-

pošti (kuhinja.osvic@guest.arnes.si) ali po telefonu 01/256-61-81.  
 

3. Posamezni obrok za odsotnega učenca naj starši pravočasno odjavijo. 

Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan 
prej, in sicer do 9.00 ure. 

Če je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, 
kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, ga 

odjavi šola. 

Če starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno 
ceno obroka, vključno s subvencijo. 

 
4. DIETNO PREHRANO lahko starši učencev uveljavljajo na podlagi 

potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke 
predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto starši predložijo 
novo zdravniško potrdilo. 
 

5. SUBVENCIJA 

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), ki prinaša poenostavitev 

uveljavljanja subvencionirane prehrane v šoli. Staršem ni treba več 

oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic in kosil, saj bo 
upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred. Podatke o 

subvencionirani šolski prehrani šola dobi iz Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve. Če družina na dan, 1. 9. 2015, nima veljavne 

odločbe o otroškem dodatku, starši oddajo vlogo na pristojni Center za 
socialno delo. 

 

6. ŠOLSKA PREHRANA (zajtrk, subvencionirana malica, kosilo, 
popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku, ki ga potrdi 

Svet šole. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, 
navedenih na položnicah oz. obvestilih. 

Če starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti 

računa se staršem jim šola pošlje opomin. Za dolžnike, ki po dveh 
opominih ne plačajo prehrane in nastalih stroškov pošiljanja opominov, 

šola sproži nadaljnji postopek izterjave. Za reševanje morebitnih 
nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojni 

vodja šolske prehrane in računovodska služba. 

 

mailto:kuhinja.osvic@guest.arnes.si
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7. Učenci od 6. do 9. razreda se pri kosilu identificirajo z ustreznim 

kartončkom za tekoči mesec, ki ga prejmejo prvi dan v mesecu. Izgubo 
ali uničenje kartončka nadomestijo z novim, za katerega v pisni obliki 

zaprosijo starši. Vlogo oddajo v šolski kuhinji ali v tajništvu šole. 

 
CENIK: 

 

Obrok Cena 

zajtrk  1,05 EUR 

malica  0,80 EUR 

Kosilo 

(1. – 3. razred) 

(4. – 9. razred) 

  

2,40 EUR 

2,50 EUR 

popoldanska malica  1,05 EUR 

občasno kosilo  3,00 EUR 
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Predmetnik 
 

Predmetnik – tedenska obremenitev: 

 
OBVEZNI PROGRAM 

 

predmeti/število ur tedensko 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 

slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

tuji jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 

likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

družba    2 3     

geografija      1 2 1,5 2 

zgodovina      1 2 2 2 

domovinska in državljanska 

kultura in etika 
      1 1  

spoznavanje okolja 3 3 3       

fizika        2 2 

kemija        2 2 

biologija        1,5 2 

naravoslovje      2 3   

naravoslovje in tehnika    3 3     

tehnika in tehnologija      2 1 1  

gospodinjstvo     1 1,5    

šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

izbirni predmeti*       2/3 2/3 2/3 

oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

število predmetov 6 7 7 8 9 11 
12/13
/14 

14/15
/16 

12/13
/14 

število ur tedensko 20 23 24 
23,
5 

25,
5 

25,
5 

27/28 
27,5/
28,5 

27,5/
28,5 

kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 
ure, če s tem, soglašajo njegovi starši. 

Predmetnik 



 
OŠ Vič                                                                         
22   

 

RAZŠIRJENI PROGRAM 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI 
1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 

prvi tuji jezik 2         

drugi tuji jezik       2 2 2 

drugi tuji jezik ali umetnost, 

računalništvo, šport, tehnika 
   2/1 2/1 2/1    

dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo. 
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Izbirni predmeti v tretji triadi 
 

 
 

Obvezne izbirne predmete učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletne 
osnovne šole. Namenjeni so pridobivanju, poglabljanju in nadgradnji znanja 

z določenega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, 

pridobivanju uporabnega znanja ter odkrivanju interesov za poklice. Obvezni 
izbirni predmeti se izvajajo v tretji triadi. 

Učenec izbere dve uri izmed predmetov (lahko tudi tri ure), ki so lahko iz leta 
v leto različni. Vsem obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura na 

teden, izjema je tuji jezik, ki obsega dve uri tedensko. V letošnjem šolskem 

letu imamo 40 skupin obveznih izbirnih predmetov in 21 skupin neobveznih 
izbirnih predmetov. 

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je oproščen 
obiskovanja obveznih izbirnih predmetov. Na njegovo željo še vedno lahko 

obiskuje obvezni izbirni predmet. 
 

 

SEZNAM OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  

 
7. razred 
1. Ansambelska igra (ANI): Alenka Kovačič Divjak 

2. Filozofija za otroke – kritično mišljenje (FIK): Danilo Lukner 

3. Francoščina (FI1): Rahela Zupančič 
4. Gledališki klub (GKL): Petra Jesenovec 

5. Likovno snovanje 1: Veronika Klošak 
6. Nemščina (NI1): Suzana Prebil 

7. Organizmi v naravnem in umetnem okolju (ONA): Barbara Jaklič 

8. Računalništvo – Urejanje besedil (UBE): Barbara Kastelic 
9. Ruščina 1 (RI1): Petra Jesenovec 

10. Sodobna priprava hrane (SPH): Barbara Jaklič 
11. Španščina (ŠI1): Marija Kus 

12. Šport za sprostitev (ŠSP): Simona Pešec, Benjamin Medved 

13. Vezenje - Osnovni vbodi in tehnike vezenja (VEO): Andreja Kocen 
14. Vzgoja za medije – radio (VZM): Nuša Drinovec Sever 

 

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 
2020/21 
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8. razred 

1. Filozofija za otroke - Etična raziskovanja (FIE): Danilo Lukner 
2. Francoščina (FI1): Rahela Zupančič 

3. Glasbena dela (GLD): Alenka Kovačič Divjak 

4. Gledališki klub (GKL): Petra Jesenovec 
5. Izbrani šport (IŠP): Benjamin Medved, Boštjan Omerzel, Simona Pešec 

6. Likovno snovanje 2: Veronika Klošak 
7. Nemščina (NI2): Suzana Prebil 

8. Organizmi v naravi in umetnem okolju (ONA): Barbara Jaklič 

9. Poskusi v kemiji (POK): Maša Mele Dužnik 
10. Računalništvo – Multimedija (MME): Matjaž Urbanč 

11. Robotika v tehniki (RVT): Matjaž Urbanč 
12. Španščina (ŠI2): Marija Kus 

13. Vezenje - Osnovni vbodi in tehnike vezenja (VEO): Andreja Kocen 
14. Vzgoja za medije – radio (VZM): Nuša Drinovec Sever 

 

 
9. razred 

1. Elektronika z robotiko (EZR): Matjaž Urbanč 
2. Filozofija za otroke: Jaz in drugi (FIJ): Danilo Lukner 

3. Glasbena dela (GLD): Alenka Kovačič Divjak 

4. Gledališki klub (GKL): Petra Jesenovec 
5. Kemija v življenju (KEŽ): Andreja Kocen 

6. Likovno snovanje (LS3): Veronika Klošak 
7. Nemščina (NI3): Suzana Prebil 

8. Računalništvo – Računalniška omrežja (ROM): Matjaž Urbanč 
9. Španščina (ŠI3): Marija Kus 

10. Šport za zdravje (ŠZZ): Benjamin Medved, Karmen Pleteršek, Boštjan 

Omerzel 
11. Vezenje - Osnovni vbodi in tehnike vezenja (VEO): Andreja Kocen 

12. Vzgoja za medije – radio (VZM): Nuša Drinovec Sever 
 
 

SEZNAM NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV  
 
 

V 1. razredu: 

- Angleščina (NIP TJA): Nina Pintar, Marja Panker 

V 4. razredu: 
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- Šport (NIP ŠPO): Nada Bambič, Boštjan Omerzel 

- Nemščina (NIP NEM): Nina Pintar 

- Računalništvo (NIP RAČ): Martin Kecelj 

V 5. razredu: 

- Nemščina (NIP NEM): Nina Pintar 

- Šport (NIP ŠPO): Nada Bambič, Boštjan Omerzel 

- Računalništvo (NIP RAČ): Martin Kecelj 

 

V 6. razredu: 

- Nemščina (NIP NEM): Nina Pintar 

- Šport (NIP ŠPO): Benjamin Medved, Boštjan Omerzel 

- Računalništvo (NIP RAČ): Barbara Kastelic 
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Šole v naravi in naravoslovni tabori 
 
 

Razred Vsebina Kraj Trajanje 

2. razred  LIPA 14. – 16. 6. 2021 

2. razred  LIPA 16. – 18. 6. 2021 

3. razred  JURČEK 30. 11. – 4. 12. 2020 

3. razred  JURČEK 7. 12. – 11. 12. 2020 

4. razred  TRILOBIT 15. – 19. 3. 2021 

4. razred  TRILOBIT 22. – 26. 3. 2021 

4. razred  TRILOBIT 29. 3.  – 2. 4. 2021 

5. razred  RKS Debeli 

rtič 

31. 8. – 5. 9. 2020 

6. razred  Hotel Alpina 

Kr. Gora 

8. 2. -12. 2. 2021 

7. razred  SOČA 9. – 13. 11. 2020 

8. razred S strani CŠOD-ja nismo še prejeli odgovora 

9. razred  GORENJE 2. – 4. 11. 2020 

9. razred  GORENJE 4. – 6. 11. 2020 

5. – 9. razred  CERKNO 21. – 23. 5. 2021 
 

 
 

 
                                      
  

Šole v naravi in naravoslovni tabori 
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Koledar tekmovanj iz znanja 

 
 

 
Koledar tekmovanj je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo 

POSODOBLJEN KOLEDAR IN IZVEDBA ŠOLSKIH TEKMOVANJ, z dne, 4. 3. 2021 

https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja  
 
 

 

 
 

Nacionalno preverjanje znanja 
 

 

Nacionalni preizkus se izvaja v 6. in 9. razredu. 
Informacije za učence in starše najdete na 
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ 

 

Ministrica bo v torek, 1. 9, 2020, objavila sklep o izboru predmetov in določila 
tretji predmet, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje 

učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.  

 

torek 4. maj 2021 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

četrtek 6. maj 2021 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

ponedeljek 10.maj 2021 
 

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz angleščine za 6. razred 

 

Pomembnejši datumi za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja, 

ki jih je določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS: 
https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/ 
 
Način in trajanje nacionalnega preverjanja znanja 

 
Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno na vseh osnovnih šolah v 

Republiki Sloveniji na isti dan ob isti uri. Učenec ga opravlja v šoli, v katero 

Nacionalno preverjanje znanja 

Koledar tekmovanj iz znanja za šolsko 
leto 2020/21 

https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/
https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/


 
OŠ Vič                                                                         
28   

je vključen.  Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz 

enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu 
traja najmanj 45 in največ 90 minut. Za učence, ki se izobražujejo na domu, 

veljajo enaka določila glede načina in trajanja nacionalnega preverjanja 

znanja kot za druge učence. Za učence s posebnimi potrebami, učence v 
bolnišničnih oddelkih ter učence s poškodbami se trajanje izvedbe 

nacionalnega preverjanja določi z izvedbenimi navodili. 
 

Naloge nacionalnega preverjanja znanja vrednotijo učitelji, ki jih imenujejo 

ravnatelji šol izmed učiteljev predmeta, ki se vrednoti. 
 

Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja, v prisotnosti učitelja na šoli 

in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju. Učenec 
ima po vpogledu v ovrednotene pisne naloge možnost poizvedbe, s katero 

preveri, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. 

Morebitna sprememba dosežka se izvede v skladu z navedenimi navodili.  
 

Dosežki učenca so izraženi v točkah in v odstotku in jih učenec prejme na 
predpisanem obrazcu (Obvestila o dosežku pri NPZ). 

Šola hrani dokumentacijo v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja učenca 

najmanj eno leto po opravljenem preverjanju znanja. 
Šola na pisno zahtevo učenca ali njegovih staršev lahko pred uničenjem 

dokumentacije iz prejšnjega odstavka učencu izroči pisne naloge, povezane 
z nacionalnim preverjanjem znanja. 



 
OŠ Vič                                                                         
29   

I 
Kolesarstvo 

Šola pripravi in izvede kolesarski izpit na podlagi Programa življenja in dela 

osnovne šole, ki ga je sprejel Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje, dne 
8. 5. 1983, in v skladu z odredbo dne, 22. 1. 2002, ki pravi, da se kolesarski 

izpit izvede v 4. (teoretični del) in v 5. razredu (praktični del). 
 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 30/98, člen 126) 

nalaga osnovni šoli usposobitev učencev za samostojno vožnjo kolesa v 
prometu, preverjanje znanja prometnih pravil in usposobitev za vožnjo 

(kolesarski izpit) ter izdajo kolesarskih izkaznic. 

 
Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja staršev oziroma 

skrbnikov in šole. V okviru zakonskega določila skupaj presodijo, kdaj je 
učenec telesno in umsko sposoben za samostojno vožnjo s kolesom v 

cestnem prometu. Starši oziroma skrbniki svoje soglasje potrdijo s podpisom 
na kolesarski izkaznici. 

Program usposabljanja za vožnjo kolesa obsega teoretično in praktično 

usposabljanje. Učenci preverijo usposobljenost za samostojno vožnjo z 
vprašalnikom in z vožnjo na prometnem poligonu. Po uspešno opravljenem 

preizkusu spretnosti na poligonu učenci opravljajo program vožnje na cesti 
v javnem prometu (šolski okoliš).  

Teoretični del usposabljanja in razvijanje praktičnih sposobnosti sta 

vključena v različne obvezne predmete in dejavnosti od 1. do 5. razreda, 
preizkus znanja v 4. razredu in preverjanje praktičnih sposobnosti v 5. 

razredu v času, ki je za to posebej določen. V tem starostnem obdobju (10 
let) večina učencev po uspešnem preizkusu znanja in praktičnih sposobnosti 

(kolesarski izpit) pridobi izkaznico za samostojno vožnjo s kolesom v javnem 
prometu.  
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Prometna varnost 

 

 
 

 Učenci 1. razreda dobijo prvi šolski dan rumeno rutico, kresničko in  načrt 
varne poti v šolo. 

 Učenci 1. in 2. razreda nosijo rumeno rutico in kresničko vse šolsko leto. 

 Vožnja s kolesi v šolo je dovoljena le učencem z opravljenim kolesarskim 
izpitom in ustrezno opremo. 

 Vožnja s skiroji - skiro je priljubljen športno-gibalni pripomoček, ki je v 
zadnjih letih pridobil številne ljubitelje med otroci. Skiro spada med 

posebna prevozna sredstva, zanje pa veljajo natančna pravila za 

uporabo in varno vožnjo.  
Naj vas spomnimo na nekaj pomembnih: 

- Skiro je prevozno sredstvo oziroma športni pripomoček in naprava, 

ki po Zakonu o varnosti cestnega prometa spada med posebna 
prevozna sredstva, tako kot kotalke, rolke, rolerji, otroško kolo in 

podobna prevozna sredstva. 
 Kakšna so pravila? 

- s skirojem se ni dovoljeno voziti na cesti, namenjeni prometu 

motornih vozil. Hkrati pa zanje veljajo predpisi za pešce oziroma 
kolesarje. 

- skiro torej lahko dovolite uporabljati otrokom v cestnem prometu 
le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih 

za pešce in območjih umirjenega prometa. 

- poučite otroke, da pri vožnji s skirojem ne smejo ovirati ali ogrožati 
pešcev in kolesarjev. 

- Usmerite ga, da hitrost vožnje prilagaja razmeram v prometu in da 
ne presega največje hitrosti, s katero se lahko gibljejo pešci. 

- Otrok naj uporablja popolno zaščitno opremo, ki vključuje čelado, 
ščitnike za zapestja in kolena. 

- Previdni naj bodo pri vožnji po klancih oziroma naklonih. Pokažite 

jim, kako se lahko izognejo prevelikim klančinam. Če to ni mogoče, 
naj raje sestopijo s skiroja. 

 
 Učenci naj hodijo v šolo oz. se vračajo domov po najkrajši in najvarnejši 

poti. 

Prometna varnost 
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Prevoz v šolo 

 

 

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za varen in uspešen potek pouka 
ter za preventivno in vzgojno delo o večji varnosti otrok in mladine v cestnem 

prometu. Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih 
zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v 

prometu, in jih ( to velja zlasti za prvošolce) spremljati ali jim zagotoviti 

spremstvo na šolskih poteh. Lokalna skupnost pa mora skupaj s šolami, 
strokovnimi organi in z organizacijami zagotavljati pogoje za varno 

sodelovanje otrok v prometu (varne prometne površine, izvajanje prometne 
vzgoje, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju cest na najnevarnejših 

območjih).  

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki 
obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza, 

- če so učenci od šole oddaljeni več kot 4 km; 
- če so od šole oddaljeni manj kot 4 km, a njihova pot do šole po  

ugotovitvah Sveta za preventivo v cestnem prometu ni prometno 
varna;  

- in učenci s posebnimi potrebami ne glede na šolski okoliš.  

O načinu prevoza se dogovorijo starši, šola in lokalna skupnost, medtem ko 
je stroške prevoza dolžna poravnati lokalna skupnost. 

Komisija za tehnična vprašanja pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu MOL preverja dejansko stanje ogroženosti učencev na poti v šolo. 

 

Za ugotavljanje ogroženosti varnosti učencev na šolskih poteh se uporabljajo 
naslednji kriteriji. 

Varnost učencev je ogrožena: 
1. V vseh primerih, ko morajo učenci prihajati v šolo ob državnih cestah 

(magistralne ceste in regionalne ceste z večjo gostoto prometa), kjer 
ni zagotovljenih varnih površin za pešce.  

2. V primerih, ko morajo učenci opraviti daljšo pot po lokalnih cestah 

(zlasti izven naselij), na katerih ni zagotovljenih varnih površin za 
pešce in so zaradi hitrosti, gostote ali vrste prometa (avtobusni, 

tovorni promet) učenci bolj ogroženi. 
3. V primerih, ko mora učenec prečkati eno ali več nevarnih cestnih 

odsekov in je organiziranje prevoza boljša rešitev od izvedbe 

ukrepov za varno prečkanje ceste. 

Prevoz v šolo 
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4. V primerih, ko poteka šolska pot na območjih, kjer so se že zgodile 

prometne nesreče, v katerih so bili udeleženi otroci–pešci. 
 

Opozorilo: Starši morajo po Zakonu o varnosti cestnega prometa zagotoviti 

spremstvo otroka na poti v šolo v prvi razred osnovne šole! 
Če je otrok vključen v podaljšano bivanje ali interesne dejavnosti, ki trajajo 

dlje, morajo starši sami poskrbeti za njegov prevoz domov. 
Otroci v prvem razredu osnovne šole morajo imeti na poti v šolo in domov 

spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 

deset let in mladoletniki, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki oz. rejniki 
otroka. 

Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu šele, ko se njihovi 
starši, posvojitelji, skrbniki oz. rejniki prepričajo, da so sposobni razumeti 

nevarnosti v prometu in so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih 
površinah. 

 

94. člen istega zakona opredeljuje odgovornost staršev, posvojiteljev, 
skrbnikov in rejnikov otrok, ki se udeležujejo cestnega prometa. Ti so 

odgovorni za obnašanje svojih otrok kot udeležencev v cestnem prometu. 
 

 

Učenci OŠ VIČ se bodo v šolskem letu 2020/21 od 1. do 4. razreda še naprej 
vozili z organiziranim šolskim prevozom. Učenci bodo vstopali na označenih 

postajališčih. Starši morajo poskrbeti, da bodo učenci prišli varno do 
označenih postajališč. 

 
Učenci od 5. do 9. razreda bodo za pot v šolo uporabili redno linijo Mestnega 

potniškega prometa št. 6 in 6B. Izstopili bodo na postajališču blizu šole in 

pot peš nadaljevali po pločniku do šole. Učenci bodo vstopali na označenih 
postajališčih. Za pot domov bodo uporabili isto pot. Starši morajo poskrbeti, 

da bodo učenci prišli varno do označenih postajališč. 
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Status športnika, kulturnika 
 

 

 
 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Vič in vloga za pridobitev 
statusa perspektivnega/vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika 

so objavljeni na spletni strani OŠ Vič. 

 
http://www.osvic.si/status-ucenca/ 

 
Pisne vloge z dokazili sprejema tajništvo šole do 30. 9. 2020. 

 

 
 

 
 

 

  

Status perspektivnega/vrhunskega 
športnika, mladega umetnika 

http://www.osvic.si/status-ucenca/


 
OŠ Vič                                                                         
35   

U R N I K 
      

 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

0      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
 
 
 

  

 



 
OŠ Vič                                                                         
36   

U R N I K 
       
 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

0      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 



 
OŠ Vič                                                                         
37   

OPRAVIČILO za izostanek od pouka 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka mojemu sinu/hčeri 

_______________________________, učencu/ki _______ oddelka,  

od ___________ do __________ zaradi ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________.  

 

V ________________, dne___________  

 

 

Podpis staršev/skrbnika: ____________________ 

 

 

 

OPRAVIČILO za izostanek od pouka 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka mojemu sinu/hčeri 

_______________________________, učencu/ki _______ oddelka,  

od ___________ do __________ zaradi ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________.  

 

V ________________, dne___________  

 

 

Podpis staršev/skrbnika: __________________



 


