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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

Dolgo, vroče poletje se končuje in v šolo smo se učitelji in učenci vrnili spočitega telesa, svežega duha, polni 

idej in pričakovanj. 

Najbolj vznemirjeni in polni pričakovanj so prav gotovo prvošolčki, saj  vstop v šolo za njih pomeni nov svet, 

ki ga morajo šele raziskati. Raziskovanje novega pa je lahko včasih tudi naporno, a z združenimi močmi 

bomo zmogli odpihniti vse strahove, ki se morda čisto po tihem prikradejo v misli. 

Verjamem, da se učenci, ki so šolo v preteklih letih že spoznali, vesele ponovnega srečanja s sošolci. Prav 

tako pa so željni vsega novega, saj smo ljudje po naravi radovedni in želimo biti dejavni.  

Osnova za razvoj družbe je osvajanje znanja predhodnih rodov, nova spoznanja in uporaba le-teh v dobro 

ljudi. Otroke v šoli izobražujemo in tudi vzgajamo. Pri vzgoji nadaljujemo delo staršev, s katerimi smo v stiku 

v obliki govorilnih ur, roditeljskih sestankov in drugih oblik sodelovanja. 

Pri izobraževanju želimo vsem učencem dati predvsem temeljna znanja, da bo njihova življenjska pot k 

samostojnosti čim lažja. Želimo si, da so naši učenci uspešni v srednjih šolah in zadovoljni v poklicu, ki si ga 

bodo izbrali. 

Izkušnje kažejo, da otroci v nižjih razredih zelo radi hodi jo v šolo, so radovedni, ustvarjalni, v višjih razredih 

pa ta vnema pojema. Učitelji se bodo trudili, da njihovo voljo do učenja in raziskovanja ohranjajo, s 

spodbudno besedo jim bodo pomagali odkriti področje, kjer bodo lahko uspešni. Vsak človek je vir 

ustvarjalnosti, vsak ima določene talente, ki pa jih je treba poiskati in razvijati. 

Učencem bomo poleg rednega programa izobraževanja nudili dodaten program v obliki taborov in šole v 

naravi in dovolj interesnih dejavnosti oz. krožkov, da bo vsak našel področje, ki ga zanima. Trudili se bomo, 

da bodo učenci pridobili čim več znanja in delovnih navad in da bodo postali samostojne in odgovorne 

osebe.  

Kjer živijo učenci v družinah, ki imajo finančne in druge težave, jim bo šola pomagala v okviru svojih 

možnosti, da jim bo nekoliko lažje. 

Pri doseganju vseh ciljev je pomembno redno sodelovanje staršev s šolo in medsebojno zaupanje ter 

spoštovanje. Z dobrim sodelovanjem se bomo izognili nepotrebnim zapletom in slabi volji. 

Želimo imeti strokovno uspešno in ugledno šolo,  v kateri bodo učenci pridobili načrtovana znanja in 

sposobnosti, se dobro počutili in bodo starši z njo zadovoljni! 

          

                                                                         Peter Klun, ravnatelj 
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Poslovni čas šole je od ponedeljka do petka od 6.00 do 17.00. 

Uradne ure tajništva so vsak dan od 7.30 do 9.00 in od 11.00 do 12.30. 

Uradne ure računovodstva so vsak dan od 8.00 do 9.30 in od 12.00 do 13.00.       

OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE 

Splitska 13, 1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 33 013, gsm: 041-339-960 Faks: (01) 28 33 013 

Spletna pošta: o-bicevje.lj@guest.arnes.si 

Spletna stran: http://www.o-bicevje.lj.edus.si 

Ravnatelj 

 

Peter Klun (01) 28 33 015 

peter.klun@guest.arnes.si 

Pomočnica ravnatelja 

 

Maja Novljan (01) 28 32 911 

maja.novljan@guest.arnes.si 

Tajništvo 

 

Jožica Marinko (01) 28 33 013 

o-bicevje.lj@guest.arnes.si 

Zbornica   (01) 28 33 014 

Odjava prehrane 

 

 (01) 28 33 013 ali (01) 28 33 057 

prehranaosbicevje@gmail.com 

Vodja prehrane 

 

Mateja Benedik 

 

(01) 28 33 051 

mateja.benedik@guest.arnes.si 

Računovodstvo  

 

Mojca Trampuš (01) 28 33 057 

mojca.trampus1@guest.arnes.si 

Knjižnica  

 

Majda Samsa (01) 28 33  013 

majda.samsa@guest.arnes.si 

Šolska svetovalna služba  

 

Maja Novljan  

Alenka Gnezda 

(01) 28 32 911 

maja.novljan@guest.arnes.si 

(01) 28 33 048  

alenka.gnezda@guest.arnes.si 

Transakcijski račun: 

Davčna številka: 

Matična številka: 

 SI5601261-6030665474 

43397883 

5084512000 

Kuhinja: 

Žiga Blažič, Nada Habinc, Maja Krznar, Dragana 

Šakanović 

Čistilke na šoli: 

Veronika Kožuh, Belkisa Lakić 

Senada Čaušević, Suvada Smlatić 

Jelena Ćorković, Raza Rodaljević Hišnik:  

Franci Brčan 

mailto:o-bicevje.lj@guest.arnes.si
mailto:prehranaosbicevje@gmail.com
mailto:mateja.benedik@guest.arnes.si
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1. USTANOVITELJ ŠOLE 

 

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, ki je na svoji 15. seji 31. 3. 2008 sprejela Odlok o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Bičevje. 

 

2. ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Osnovna šola Bičevje zajema s svojim šolskim okolišem del področja Četrtne skupnosti Vič. 

 

3. UPRAVLJANJE ŠOLE 

 

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. 

Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice, trije predstavniki staršev ter 

pet predstavnikov delavcev zavoda.  

 

4. STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki s sorazredniki. 

 

5. SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 

 

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti in volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole, ki 

sprejme letni program dela. Izvršilni organ skupnosti učencev je šolski parlament. 

 

6. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA 
 

Od 6.00 do 17.00 so uporabniki šolskih prostorov učenci ter zaposleni na OŠ Bičevje. Od 15.00 dalje so 

souporabniki tudi profesorji zasebne glasbene šole ter organizacije in društva, ki izvajajo različne interesne 

dejavnosti za učence. 

Od 15.15 uporabljajo telovadnici zunanji uporabniki na podlagi prijave na javni razpis, ki ga izvaja MOL. 

V času jutranjega varstva in varstva vozačev, od 6.00 do 8.10 za učence 1. razreda in od 7.00 do 8.10 za 

ostale učence, izvajajo nadzor dežurni učitelji. Učitelji v času pouka dežurajo tudi med odmori. 

Glavni vhod v šolo je odprt od 6.00 do 8.15, vhod za učence prve triade, namenjen učencem 1. – 3. 

razreda in njihovim spremljevalcem, je odprt od 6.15 do 7.30 in od 8.00 do 8.15 ter od 15.10 do 16.00.  
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V času pouka od 8.15 do 13.40 sta, zaradi varnosti, zaprta/zaklenjena oba šolska vhoda. Obiskovalci lahko 

uporabljajo le glavni vhod, ki jim ga odpre poslovna sekretarka po predhodnem zvonjenju na domofonu.  

V času kosila, od 12.05 do 14.00, v jedilnici dežurajo učitelji po razporedu.  

Ob odhodu avtobusov ter kombiniranih vozil za učence OPB se izvaja spremstvo učiteljev na postajališču.  

Po 17.00 uri je možen prehod v telovadnici le skozi stranski vhod ob telovadnici. Ta je namenjen učencem, 

ki obiskujejo dejavnosti, ki so organizirane v soglasju z vodstvom šole, ter rekreativcem, ki po pogodbi z 

ustanoviteljem uporabljajo telovadnici.  

Dodaten nadzor izvajamo z videonadzorom in preko zunanjega in notranjega alarmnega sistema, v nočnih 

urah tudi z zunanjimi svetlobnimi reflektorji. 

Enak režim je urejen tudi v času ob koncu tedna in času praznikov ter počitnic.  

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

Ukrepi in pravila za zagotavljanje varnosti učencev pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki jih izvaja 

Osnovna šola Bičevje, so navedeni: 

v Šolarčku za šolsko leto 2017/2018, 

v Pravilih šolskega reda, 

v Letnem delovnem načrtu Osnovne šole Bičevje, 

v požarnem redu.  

 

Za varnost učencev skrbijo vsi zaposleni v javnem zavodu, vendar so za varnost odgovorni tudi učenci sami. 

Za svojo varnost in varnost zaposlenih bodo najbolje poskrbeli s primernim vedenjem in ravnanjem v skladu 

s Pravili šolskega reda. Za varnost so odgovorni tudi starši ali skrbniki – predvsem z zagotavljanjem 

primerne obutve in ostale opreme, ki jo učenci uporabljajo pri pouku, dnevih dejavnosti, na taborih in 

izvenšolskih dejavnostih.  

 

7. IZVLEČEK IZ VZGOJNEGA NAČRTA – VREDNOTE 

 

V celoti si lahko Vzgojni načrt, ki ga je potrdil Svet zavoda Osnovne šole Bičevje 28. maja 2009, preberete na 

šolskih spletnih straneh. 

V skupnem sodelovanju staršev, učencev in zaposlenih je šola kot temeljne izbrala vrednote, ki jih bomo 

razvijali skupaj. Navedene vrednote se izražajo skozi naše vzgojno-izobraževalno delo. Starši in delavci šole jih 

s svojim zgledom prenašamo na otroke. 
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Spoštovanje 

Učitelji in starši pri učencih  razvijamo življenjsko trdnost in spoštovanje. Razvijamo čut za sočloveka, 

spoštujemo posameznikovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo. Pri pouku 

upoštevamo učenčevo radovednost, njegove razvojne značilnosti in posebnosti. 

Razvijamo spoštljiv in odgovoren odnos do slovenske dediščine ter naravnega in družbenega okolja. 

Strpnost 

Učence vzgajamo tako, da spoštujejo drugačnost ne glede na spol, vero, barvo kože, kulturo, jezik, etnično 

pripadnost in socialni položaj. Živimo v večkulturni družbi, zato spoštujemo svojo kulturno identiteto kot 

identiteto drugih narodov. Spodbujamo državljansko odgovornost. Odrasli, tako starši kot učitelji in vsi 

zaposleni, smo odgovorni, da s svojim osebnim zgledom pozitivno vplivamo na učence in njihove medsebojne 

odnose. 

Znanje in delo 

Učimo se, da bi vedeli, učimo se, da bi znali delati, učimo se, da bi znali živeti v skupnosti in drug z 

drugim, učimo se biti (Delors, 1996) so štirje stebri vzgoje in izobraževanja, ki jih upoštevamo. Prizadevamo 

si, da učenci pri pouku dobijo kakovostne informacije., ki sledijo sodobnim znanstvenim dognanjem. Pri pouku 

upoštevamo posameznikovo nadarjenost in specifične posebnosti ter otrokovo radovednost. Učenci o svojem 

delu in znanju dobijo sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo ter pomoč in podporo, če ju 

potrebujejo. S svojim delom težimo k razvijanju posameznikovih zmožnosti vseživljenjskega učenja. 

Odgovornost 

Učence šole navajamo na odgovorno ravnanje in izpolnjevanje svojih učnih in drugih šolskih obveznosti. 

Navajamo jih na odgovorno prevzemanje posledic za svoja dejanja. Smo dosledni in postavljamo jasna pravila 

in zahteve. Učence navajamo k upoštevanju navodil učitelja, ki so namenjena pridobivanju znanja in 

zagotavljanju osebne in splošne varnosti. Učenci morajo prevzemati odgovornost za dvoja vedenja ter 

spoštovati in upoštevati omejitve, ki jih predstavlja življenje in delo v skupini/skupnosti.  

Dobra samopodoba 

Učencem pomagamo sprejemati sebe z vsemi svojimi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi. Otroci z zdravo 

samopodobo se spoštujejo, obvladajo svoja vedenja in zaupajo svojim odločitvam. Učence učimo, da je trud 

bistven za uspeh in da se vztrajnost pri delu obrestuje. Pri tem jim nudimo spodbudo in podporo. Verjamemo 

vanje, da se bodo otroci tudi sami naučili verjeti vase.  

 

8. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 

Oblikovana so na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07 in vse 

spremembe). V njem so natančneje opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in 
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ravnanja, načini zagotavljanja varnosti, pohvale in priznanja ter nagrade, vzgojni ukrepi, organiziranost 

učencev, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti ter zdravstveno varstvo učencev.  

 

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV 

Dolžnosti učenca so: 

 da izpolni osnovnošolsko obveznost; 

 da spoštuje druge učence in delavce šole, obiskovalce šole in druge osebe ter upošteva njihove 

pravice; 

 da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti; 

 da učencev in delavcev šole ne moti in ne ovira pri njihovem delu; 

 da upošteva navodila učitelja pri pouku in ostalih vzgojno-izobraževalnih oblikah dela; 

 da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter s svojim ravnanjem ne ogroža 

zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole; 

 da spoštuje pravila šolskega reda; 

 da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev šole; 

 da odgovorno ravna s hrano; 

 da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, kar je predhodno dogovorjeno v oddelčni 

skupnosti ali skupnosti učencev šole; 

 da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev; 

 

 

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA 

Pravila obnašanja in ravnanja veljajo v šoli in na vseh šolskih površinah ter se upoštevajo tudi pri 

dejavnostih, ki jih organizira šola izven šolskega prostora: 

 vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in izven nje; 

 imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, 

veroizpovedi, rase in spola; 

 učenci učitelje in druge zaposlene na šoli vikajo; 

 uporabljamo besede: prosim, hvala, oprostite; 

 drug do drugega smo strpni, se ne žalimo, ne zasmehujemo in nismo fizično nasilni; 

 pomagamo sošolkam in sošolcem, ki so v težavah in potrebujejo našo pomoč; 

 vse oblike nasilja je učenec dolžan sporočiti odrasli osebi (učitelju, razredniku, svetovalni službi, 

ravnateljici, …) 

 spore rešujemo sproti in ne na načine, ki imajo znake nasilja (fizičnega in psihičnega); 

 učenci se na dejavnostih ob pouku vedejo skladno s šolskimi pravili in pravili obiskane ustanove; 

 učenci morajo natančno upoštevati in izpolnjevati navodila učiteljev, organizatorjev dejavnosti in 

učiteljev spremljevalcev ter delavcev šole. 
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 Nediscipliniranega učenca učitelj opozori, če s kršitvami učenec nadaljuje, se začne postopek, kot 

je predviden v Vzgojnem načrtu šole. Ta pravila veljajo tudi za vse druge oblike vzgojno-

izobraževalnega dela.  

 

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE 

 učenci prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka; 

 v vhodni avli se preobujejo v šolske copate, ki niso natikači in ne drsijo; 

 osebno garderobo učenci odložijo v njim določene omarice. Garderobna omarica mora biti 

zaklenjena in pospravljena; 

 za odhod na dvorišče v času rekreativnega odmora se morajo obvezno preobuti in primerno 

obleči. Po končanem odmoru pa garderobo obvezno odložijo v svoje garderobne omarice.  

 Po končanem pouku učenci zapustijo šolske prostore in se ne zadržujejo na hodnikih in v avlah. 

Učenci vozači odidejo domov po pouku ali dejavnosti s prvim avtobusom. Pripada jim le ta in ne 

kasneje.  

 Učenec lahko predčasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom ali sorazrednikom, 

izjemoma učeči učitelj, ki v tem primeru napiše dovolilnico. Pisno ali ustno soglasje mora imeti 

učenec v primeru:   

odhoda k zdravniku ali zobozdravniku, 

  pisne želje staršev za predčasni odhod z obrazložitvijo.  

 V primeru slabega počutja učenec odide iz šole le v spremstvu staršev. 

 

POUK 

 Pouk je določen z urnikom, ki ga poznajo vsi učenci in učitelji. 

 Učilnice odpirajo učitelji pred začetkom učne ure. Učenci čakajo na učitelja mirno in 

disciplinirano. V primeru, da učitelja 5 minut po začetku učne ure ni, reditelj oddelka o tem 

obvesti tajništvo in ravnatelja. Odsotnosti učiteljev in nadomeščanja so za učence objavljena na 

oglasni deski v I. nadstropju. Dostopna so tudi na spletni strani šole.  

 Učenci prihajajo k uram pouka pravočasno. Ob koncu ure vsak učenec zapusti svoj prostor 

urejen. Za splošno urejenost učilnice so odgovorni vsi učenci oddelčne skupnosti skupaj z 

učiteljem. Reditelja odhajata zadnja.  

 Na stranišča se odhaja med odmori, med učno uro le v izjemnih primerih (zdravstvene težave). 

 Vsak izostanek od pouka morajo starši pravočasno opravičiti. V primeru, da starši izostanka ne 

opravičijo pravočasno, je ta neopravičen.  

 

PREVOZI 

 Na avtobusnem postajališču učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in navodila dežurnih 

učiteljev. 
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 V avtobus vstopajo učenci varno, ko se vozilo povsem ustavi. Ob vstopu pokažejo vozniku 

vozovnico. 

 Na avtobusu in kombiniranih vozilih učenci sedijo na sedežih in so pripeti. V šolskem avtobusu in 

kombiniranih vozilih ni dovoljeno jesti in piti in se med vožnjo ne moti šoferja. Dosledno 

upoštevajo navodila voznika ali spremljevalca in pravila določena z zakonom. 

 Če učenec trikrat krši pravila vedenja v šolskem kombiniranem vozilu ali avtobusu, oz. se kršitve 

stopnjujejo, mu šola lahko za določeno obdobje vožnjo s šolskim prevozom prepove.  

 

NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE 

Ne kvarimo in ne uničujemo šolske opreme, tehnične opreme, razstavljenih predmetov in drugih izdelkov. 

Za namerno poškodovani inventar ali knjižnično gradivo mora učenec ali skupina učencev škodo poravnati. 

 

VARNOST 

V šolskih prostorih imajo učenci nepoškodovane šolske copate, ki ne drsijo. 

Za varnost na cesti poskrbijo učenci sami s pravilnim obnašanjem v prometu, pro čemer jim moramo biti 

odrasli vedno zgled.  

Učencem ni dovoljeno prihajati v šolo z motornimi kolesi in motorji. Mladi motoristi so včasih nepremišljeni, 

zato s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu.  

Prepovedana je uporaba rolerjev, rolk, koles, skirojev v šoli in šolskem dvorišču v času vzgojno-

izobraževalnega dela (od 6.00 do 17.00). 

Za dragocenosti, nakit, mobilne telefone, digitalne fotoaparate, diktafone, predvajaln ike glasbe, denar, igrače in 

ostale vredne predmete šole ne odgovarja.  

V omaricah je dovoljeno shranjevati le šolske potrebščine, oblačila in obutev. Zaradi varnosti lahko učitelj v 

prisotnosti učenca preveri vsebino omarice. Iz posebej utemeljenih razlogov lahko ravnatelj pregleda omarico 

brez prisotnosti učenca.  

Učenci s kroničnimi zdravstvenimi težavami imajo pri sebi telefonsko številko oseb, ki jih lahko pokličemo v 

nujnih primerih. 

Ko učenec pride v šolo/v organizirano varstvo, je za njegovo varnost poskrbljeno. V primeru odhajanja iz šole 

v trgovino za varnost ne moremo več odgovarjati, zato odhajanje iz šole pred poukom in v času trajanja 

pouka ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov med čakanjem na izbirne predmete. 

 

9. INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV 

 

Za pridobivanje osnovnih informacij učencev in staršev so namenjeni: 

 publikacija Šolarček, 

 šolska spletna stran, 

 roditeljski sestanki in govorilne ure za starše, 
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 e-asistent, 

 pisne objave na oglasnih deskah. 

Večino potrebnih informacij dobijo učenci v času vzgojno-izobraževalnega procesa ustno ali pisno od učiteljev 

ali drugih delavcev šole. Z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda se učenci še posebej seznanijo na 

razrednih urah, objavljena pa so tudi na spletni strani šole, med informacijami javnega značaja.  

 

10. UČITELJI 

RAZREDNA STOPNJA 

 

RAZRED RAZREDNIČARKA DRUGA UČITELJICA V 1. RAZREDU 

1. a. Barbara MAJCEN Špela PEKLAJ 

1. b Mateja MENART Ingrid SOJER 

2. a Saša ŠTILEC  

2. b Maruša ZABUKOVEC/ Andrea GERMAN  

3. a Petra Atteya FABIANI  

3. b Polonca SLOBODNIK  

4. a Tatjana RADE  

4. b Marjeta COLARIČ  

5. a Milena ZRIMŠEK KOŠOROG  

5. b Renata GUNA  

V 1., 2. in 3. razredu poučuje angleščino učiteljica Elena Marijana STANKO. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

 

SKUPINA Učitelj 

1. a Vili HLAD 

1. b  Vera BRUS 

2. a Polana GOMIŠČEK 

2. b Dragica PREVC 

3. a, 5. a  Nataša ZAGER 

3. b Marta SITER, Klemen KERSTEIN, Mateja MENART 

4. a, 5. a Metka ŽITNIK, Anja FILIPIČ 

4. b, 5. b Vlasta S. LIPOVEC, Marjeta COLARIČ, Ingrid SOJER 

 



 

OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE 

13 

PREDMETNA STOPNJA 

 

RAZREDNIK SO-RAZREDNIK UČITELJ PREDMET 

6. a  Vlasta S. LIPOVEC geografija 

6. b  Nataša URŠIČ angleščina 

7. a  Barbara KLUN  naravoslovje, biologija 

7. b  Marta PRAPROTNIK  matematika 

8. a  Angela PLEVNIK šport 

8. b  Aleš RAVNJAK tehnika in tehnologija 

9. a  Marta SITER glasbena umetnost 

9. b  Nataša BAVEC slovenščina 

 6. a Olga OMEJC slovenščina 

 6. b Mateja BENEDIK gospodinjstvo 

 7. a Helena ANGELSKI likovna umetnost 

 7. b Mitja THALER/ 

Klemen KERSTEIN 

angleščina 

 8. a Jože ČASAR šport 

 8. b Bernarda AVSENIK zgodovina, domovinska in 

državljanska kultura in etika 

 9. a Elena Marijana STANKO angleščina 

 9. b Mojca MARINČ kemija, fizika 

  Suzana KRANJEC matematika 

  Majda SAMSA slovenščina 

  Metka ŽITNIK matematika 

  Teja DEMIČ matematika 

 

 

11. PREDMETNIK (obvezni in razširjeni program) 

 

V šolskem letu 2017/2018 bomo realizirali 189 dni pouka (deveti razred 184 dni). Med dneve pouka 

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

delovne akcije itd. 

Dnevi dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda bodo izvedeni po časovni razporeditvi razrednih aktivov 

učiteljev in mentorjev dejavnosti. 
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PREDMET                    RAZRED 

 1. 2. 3. 4. 

Slovenščina - SLJ 6 7 7 5 

Matematika - MAT 4 4 5 5 

Angleščina - TJA  2 2 2 

Likovna umetnost - LUM 2 2 2 2 

Glasbena umetnost - GUM 2 2 2 1,5 

Družba - DRU / / / 2 

Spoznavanje okolja - SPO 3 3 3 / 

Naravoslovje in tehnika - NIT / / / 3 

Šport - ŠPO 3 3 3 3 

Oddelčna skupnost / / / 0,5 

Neobvezni izbirni predmeti 2 / / 2/1 

Individualna in skupinska pomoč učencem z 

učnimi težavami 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 1 1 1 

Interesna dejavnost 2 2 2 2 

Št. predmetov 7 7 7 8 

Število ur tedensko 22 23 24 24 

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 35 35 

DNEVI DEJAVNOSTI število dni letno 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 

 

V prvem razredu se načine ocenjevanja prilagodi otroku in pisni preizkusi znanja niso obvezni. Prav tako ni 

predpisana dolžina ure. Skupaj z razredno učiteljico pouk usmerja tudi druga učiteljica v razredu. 

 

PREDMET RAZRED 

 5. 6. 7. 8. 9. 

Slovenski jezik - SLJ 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika - MAT 4 4 4 4 4 

Angleški jezik - TJA 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost - LUM 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost - GUM 1,5 1 1 1 1 

Družba - DRU 3 / / / / 
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Geografija - GEO / 1 2 1,5 2 

Zgodovina - ZGO / 1 2 2 2 

Domovinska in državljanska kultura in 

etika - DKE                     

/ / 1 1 / 

Fizika - FIZ / / / 2 2 

Kemija - KEM / / / 2 2 

Biologija - BIO / / / 1,5 2 

Naravoslovje - NAR / 2 3 / / 

Naravoslovje in tehnika - NIT 3 / / / / 

Tehnika in tehnologija - TIT / 2 1 1 / 

Gospodinjstvo - GOS 1 1,5 / / / 

Šport - ŠPO 3 3 2 2 2 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Izbirni predmet  / / 2/3 2/3 2/3 

Neobvezni izbirni predmeti  2/1 2/1 2 2 2 

Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 

Št. predmetov 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

Tedensko ur pouka 26 26 27,5/28,5 27/28 28/29 

Tednov pouka 35 35 35 35 32 

 

DNEVI DEJAVNOSTI število dni letno 

Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 

 

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa OŠ. Zato je udeležba za vse učence (1.–9.r.) obvezna. V primeru 

neudeležbe je dneve dejavnosti potrebno nadomestiti. 
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IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. RAZREDU 9-LETNE OŠ   

 

Izbirne predmete učenci skupaj s starši izberejo iz ponudbe šole. Izbirni predmeti imajo sicer potrjen učni 

načrt, vendar je šolsko delo lahko bolj prilagojeno posamezniku ter omogoča učencu, da na področju, ki ga 

posebej zanima, poglablja in širi znanje. 

Izbirnim predmetom je skupno to, da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu devetletke. Na urniku so 

po eno uro na teden (tuji jezik po dve), lahko se izvajajo po več ur strnjeno in so za učenca obvezna 

sestavina njegovega urnika. Izbrani predmeti se ocenjujejo. 

Naša šola je že v lanskem šolskem letu ponudila učencem 25 izbirnih predmetov in glede na povpraševanje, 

bomo v šolskem letu 2017/2018 izvajali: 

 

Učitelj Predmet Ure/teden 

Helena AHGELSKI likovno snovanje 1 1 

Helena AHGELSKI likovno snovanje 3 1 

Olga OMEJC šolsko novinarstvo 1 

Aleš RAVNJAK obdelava gradiv kovine 1  

Aleš RAVNJAK obdelava gradiv-les 1 (2 skupini) 

Aleš RAVNJAK obdelava gradiv-umetne mase 1  

Mateja BENEDIK sodobna priprava hrane 1 (2 skupini) 

Barbara KLUN  raziskovanje organizmov v domači okolici 1 

Barbara KLUN  organizmi v naravi in umetnem okolju 1 

Tina Svetičič nemščina I 2 

Tina Svetičič nemščina II 2 

Tina Svetičič nemščina III 2  

Teja DEMIČ računalniška omrežja 1 (2 skupini) 

Teja DEMIČ robotika v tehniki 1 

Mojca MARINČ poskusi v kemiji 1 

Teja DEMIČ multimedija 1 

Jože ČASAR izbrani šport - atletika 1 

Jože ČASAR šport za sprostitev 1 

Angela PLEVNIK šport za zdravje 1 (2 skupini) 

 

Učenci si izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov na teden, če s tem soglašajo otrokovi starši. Učenci, ki 

obiskujejo javno veljaven program glasbene šole, so lahko izbirnih predmetov delno ali v celoti oproščeni. 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 1., 4., 5., 6., 7., 8. IN 9. RAZREDU 9-LETNE OŠ 

 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje 

ocenjuje in zaključne ocene vpišejo v spričevalo. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora 

obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se 

obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.  

V skladu z zakonom lahko učenci izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

Učencem 4., 5. in 6. razreda pa smo ponudili drugi tuji jezik, računalništvo, tehniko, glasbeno umetnost in 

šport. Glede na interes učencev bomo izvajali vse predmete razen glasbene umetnosti. V skladu z merili za 

oblikovanje skupin, bodo učenci lahko obiskovali le prvoizbrani predmet.  

 

Učitelj Predmet Razred Ure/teden 

Elena Marijana STANKO angleščina 1. 2 

Tina SVETIČIČ nemščina 4., 5. in 6. 2 + 2 

Teja DEMIČ računalništvo  4., 5. in 6. 1  

Jože ČASAR šport  4., 5. in 6. 1 + 1  

Aleš RAVNJAK tehnika 4., 5. in 6. 1 + 1 

 

12. SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI 

 

 Želimo si tesnega sodelovanja s starši, saj vemo, da le sprotno seznanjanje z napredkom otroka 

vodi do pozitivnih rezultatov. Skupaj se moramo dogovoriti o enotnih načinih in zahtevah pri 

vzgoji in šolanju. 

 Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih 

urah. Starši ste dolžni vsaj enkrat mesečno priti v šolo na krajši pogovor z razrednikom ali k 

posameznim učiteljem. Starši ste se dolžni odzvati na povabilo učitelja ali drugega strokovnega 

delavca šole in se udeležiti srečanja/sestanka, saj le na tak način izkazujete potrebno skrb za 

otroka.  

 Pričakujemo tudi, da boste starši sodelovali pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, 

vodenje interesnih dejavnosti, organiziranje obiskov, predstavitve delovnih organizacij, sodelovanje 

na razrednih družabnih srečanjih, obisk javnih prireditev šole in prikaza našega skupnega dela 

ipd.). 

 Sodelovanje s starši bo potekalo tudi v obliki predavanj in delavnic.  
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RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

V vsakem ocenjevalnem obdobju bo organiziran najmanj en roditeljski sestanek. Uvodni sestanki bodo v 

mesecu septembru. 

Pred odhodom na tabore in v šolo v naravi bomo pripravili informativne sestanke. Starši posameznega 

razreda se lahko s svojo razredničarko oz. razrednikom dogovorite tudi za posebno predavanje na določeno 

temo, potrudili se bomo ob enem roditeljskem sestanku poskrbeti za skupno predavanje. 

Popoldanske govorilne ure so vsak drugi delovni torek v mesecu od 16.30 do 18.00.  

Dopoldanske govorilne ure za starše so tedenske in potekajo individualno, glede na urnik posameznega 

učitelja. Ker morajo učitelji tudi nenapovedano v razred - tudi v času svojih govorilnih ur - starše prosimo, 

da se pred obiskom govorilnih ur najavite učitelju po elektronski pošti, učitelj pa vas bo v primeru, da na 

razpisano uro ne bo prost, obvestil, kdaj drugič se lahko oglasite na pogovor. Starši lahko učitelje pokličete 

tudi pred začetkom pouka, to je od 7.50 do 8.10 na telefon 01/28-33-014 in v času dopoldanskih 

govorilnih ur. Razpored je objavljen na spletnih straneh šole, morebitne spremembe bodo javljene staršem 

naknadno.  

Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, 

razrednikov, svetovalne službe ali ravnatelja. V stikih s starši opravljajmo svoje delo profesionalno, v okviru 

svojih kompetenc in v skladu z zakonodajo. Zadnje popoldanske govorilne ure bodo 15. maja, junija jih ni.  

 

MESEC RODITELJSKI SESTANKI POP. GOVORILNE URE 

SEPTEMBER 5. razred: 1. september 2017 ob 16.00 (šolska jedilnica) 

1. razred: 4. september 2017 ob 17.00 (šolska jedilnica) 

2., 3. a in 4. razred: 5. september 2017 ob 16.30 (šolska jedilnica)  

6., 8. in 3. b razred: 12. september 2017 ob 16. 30 (šolska 

jedilnica)                             

7. in 9. razred: 12. september 2017 ob 17.30 (šolska jedilnica) 

 

OKTOBER  10. oktober 2017 

NOVEMBER  7. november 2017 

DECEMBER  12. december 2017 

JANUAR  9. januar 2018 

FEBRUAR 6. februar 2018: 6. - 9. razred ob 16.30;  1.- 5. razred ob 17.00;  

MAREC  6. marec 2018 

APRIL  10. april 2018 

MAJ  15. maj 2018 
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Za starše 9. razredov bomo organizirali predavanje o poklicnih razmerah, o izbiri poklica in o postopkih 

vpisa v srednje šole.  

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo 

starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo 

opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo 

za neopravičene in ukrepa v skladu s pravili. 

Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško 

opravičilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki 

mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika.  

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. 

Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu z Vzgojnim načrtom šole. 

Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.  

 

Posebna pravica staršev in učencev je, da lahko v šolskem letu učenec izrabi vnaprej napovedane proste dni, 

ki jih starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko (strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovn ih dni 

v letu. Starši morajo namero o izrabi teh dni sporočiti razredniku vsaj tri dni pred izostankom. Ravnatelj 

lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. 

Tako vlogo morajo starši posredovati vsaj sedem dni prej. 

Napovedana odsotnost ni mogoča v času zaključevanja ocen.  

 

ŠOLSKI SKLAD 

Na pobudo staršev in na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je 

Svet šole  na seji 1. 10. 2003 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Šole sklade ustanavljajo zato, da 

zberejo sredstva za nadstandardne programe in za pomoč socialno ogroženim otrokom.  

Del sredstev namenjamo pomoči socialno šibkim otrokom za plačilo taborov in dni dejavnosti. 

 

Starši, če želite prispevati v šolski sklad, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun: 

TRR: 01261 – 6030665474 sklic 00-60001 

Za vsak prispevek vam bomo hvaležni. 
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SVET STARŠEV 

V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega 

zbora. Sestavljajo ga izvoljeni predstavniki staršev.  

 

 

13. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Šolska svetovalna služba v skladu z normativi in standardi deluje na več področjih. Sodeluje z učenci, starši 

in pedagoškimi delavci. Pomaga posameznikom in skupinam pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Z učitelji in vodstvom šole sodeluje pri načrtovanju, spremljanju in 

evalvaciji razvoja šole in svetuje pri poklicnem usmerjanju.  

Na šoli delujeta: 

 

pedagoginji 
Alenka Gnezda 

Maja Novljan 

 

Cilj vseh je zadovoljstvo in uspešnost učencev, staršev in učiteljev. V šolski svetovalni službi lahko poiščete 

nasvete o vpisih v srednjo šolo, o tem, kako se učiti, kako priti do znižanega plačila stroškov malice, taborov 

in kako reševati konflikte. 

Strokovni delavki šolske svetovalne službe bosta ob dogovoru s starši prisotni na skupnih mesečnih 

popoldanskih govorilnih urah. 

 

Poleg tega svetovalna služba vodi ali koordinira tudi naslednje dejavnosti: tabor za nadarjene (in tabor 

socialnih veščin), prostovoljno delo, šolsko skupnost in učno pomoč. Koordinira tudi delo za usmerjanje otrok 

s posebnimi potrebami na šoli, pripravlja predloge za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, izobraževanje 

staršev in posvetovalno delo z njimi. Tehten prispevek šolske svetovalne službe se nanaša tudi na pomoč 

vodstvu šole pri pedagoškem vodenju šole, odkrivanju pedagoške problematike šole in njenih razvojnih smeri. 

 

Delo šolske svetovalne službe je naravnano predvsem preventivno, zato sodeluje z mnogimi strokovnimi 

institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko otrok in mladostnikov. 
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14. INDIVIDUALNA POMOČ IN DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 

Na osnovi sodelovanja z učitelji in svetovalno službo bo organizirana individualna pomoč učencem z učnimi 

in vedenjskimi težavami. Vključeni bodo učenci, ki imajo posebne težave pri enem ali več predmetih, ali se 

težje prilagajajo šolskim pravilom. Za uspešno pomoč otrokom je nujno potrebno sodelovanje s starši . 

 

Na šoli imamo tudi učence s posebnimi potrebami. To so učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja, učenci z motnjami vedenja in osebnosti, dolgotrajno bolni, učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami. Ti otroci potrebujejo poleg prilagojenega izvajanja  programa vzgoje in izobraževanja tudi dodatno 

strokovno pomoč, ki jo nudijo strokovni delavci šolske svetovalne službe in učitelji. Na predlog staršev ali 

šolske svetovalne službe dodatno strokovno pomoč odobri Komisija za usmerjanje, odločbo pa izda Zavod RS 

za šolstvo. 

Za nudenje individualne in dodatne strokovne pomoči so na šoli: 

specialni pedagoginji 
Anja Sila 

Neža Zazvonil 

socialna pedagoginja Anja Filipič 

pedagoginja Maja Novljan 

 

Hkrati imamo za zagotavljanje pomoči učencem zagotovljeno tudi pomoč mobilne specialne pedagoginje Urške 

Sedevčič. 

Vse strokovne delavke bodo prisotne na skupnih mesečnih popoldanskih govorilnih urah. 

 

15. RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE 

 

Šola organizira razširjeni program, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno . 

 

DODATNI POUK 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo predpisano učno snov razširiti, jo poglobiti in dopolniti na višji, 

zahtevnejši ravni. Hkrati je dopolnilni pouk namenjen pripravam na različna tekmovanja. Poteka pred ali po 

pouku. 

V to obliko dela se učenci vključujejo prostovoljno in na povabilo oziroma priporočilo učiteljev. 
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DOPOLNILNI POUK 

Dopolnilni pouk pa je namenjen učencem, ki zaradi daljše odsotnosti ali drugega vzroka poleg rednega pouka 

potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Pouk poteka po urniku. V to obliko dela se 

vključujejo učenci na povabilo oz. na priporočilo učitelja. 

 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razredov od 6.00 do 8.05. Učenci se lahko v tem času vključijo 

v organizirano dejavnost v razredu. Šola bo glede na možnosti in izkazane potrebe nudila jutranje varstvo 

tudi učencem 2. in 3. razreda. 

Jutranje varstvo je organizirano tudi za učence - vozače. Na pouk počakajo v za varstvo pripravljenem 

razredu in pod vodstvom učitelja. 

Učenci od 1. do 3. razreda se lahko po pouku vključijo v organizirane oddelke podaljšanega bivanja, ki 

delujejo do 17.00. Učenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo domače naloge, opazovalne 

naloge in se sproščajo ob igrah. Pri otrocih želimo oblikovati higienske, socialne in kulturne navade. 

 

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji OPB predčasno dovolijo otroku odhod iz šole samo 

s pisnim dovoljenjem staršev. 

V času samostojnega učenja (od 14.00 do 15.00) učenci delajo nalogo, zato vas prosimo, da v tem času ne 

motite dela v oddelku. 

Po otroke je potrebno priti najpozneje do 17.00. V primeru nepredvidenih okoliščin lahko pokličete na telefon 

041 339 960. V primeru večkratnega zamujanja bomo ukrepali. 

Odločitev za obiskovanje OPB in JV je prostovoljna in velja za celo šolsko leto. 

 

ŠOLA V NARAVI IN TABORI 

Šola bo del pouka za nekatere razrede tudi v tem šolskem letu organizirala v obliki taborov ali šole v 

naravi. Izkušnje kažejo, da je to kljub zahtevnejšim organizacijskim pripravam in večjim finančnim sredstvom 

dobra oblika vzgoje, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in zadovoljstvo staršev.  

Za učence 5., 6. in 7. razreda organiziramo šolo v naravi, učenci ostalih razredov pa se udeležijo različnih 

taborov in učenja v drugačnem, naravnem okolju. 

Šola omogoča plačilo šole v naravi in taborov v več obrokih. Starši, ki bi kljub temu imeli težave s plačilom, 

lahko vložijo vlogo za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi. 
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RAZRED TRAJANJE -  št. dni TERMIN KRAJ 

3.  5 20. – 24. november 2017 
CŠOD – Lipa, 

projektni teden 

5. 6 4. – 9. september 2017 
Savudrija, 

poletna šola v naravi 

5. 3 14. –16. maj 2018 
CŠOD – Štrk, 

družboslovni tabor 

6.  5 8. –12 januar 2018 
Ribnica na Pohorju, 

zimska šola v naravi 

7. 5 13. -15. november 2017 
CŠOD Trilobit, 

pohodništvo 

8. 5 18. – 22. September 2017 
Nerezine, 

naravoslovni tabor 

7. – 9. 3 Maj/junij 2018 
Elerji,  

tabor za nadarjene učence 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Interesne dejavnosti so namenjene vsem učencem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje 

sposobnosti in zadovoljujejo svoje interese ter želje. Poglabljajo in širijo znanja. Zato nekatere interesne 

dejavnosti izvajamo tudi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. 

Seznam interesnih dejavnosti in učiteljev mentorjev bodo učenci prinesli v pregled in izbiro staršem v drugem 

tednu septembra. 

 

Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti bodo programe izvajali po 15. 15 uri. 

 
»ŠOLA BERE« 

Kako začeti dan? Z lepo mislijo. Kje jo najti? V dobrih knjigah. Tistih posebnih, edinstvenih, ki nam ogrejejo 

srce. Kje so take knjige? Na domači knjižni polici, v šolski ali kateri koli drugi knjižnici. Ob tem je prav, da 

se zavedamo, kako velik čudež je beseda. In le človek ima to neverjetno sposobnost, da jo zavestno oblikuje. 

Besede, ki nas lahko povežejo z mislijo in doživljanjem drugega človeka. 

Odločili smo se za projekt, s katerim želimo vsem nam približati pisano besedo, skrito v knjigi in nobenem 

drugem mediju. Želimo se za nekaj minut na teden v slovenski besedi uglasiti s svojimi junaki. Zato bo vsak 

teden 15 minut hkrati brala vsa šola (vsi učenci in vsi zaposleni). Vsak bere v tem času svojo knjigo po 

lastnem izboru.  
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V septembru bomo brali ob ponedeljkih 1. uro, v oktobru ob torkih, v novembru ob sredah, decembra ob 

četrtkih in januarja ob petkih. Februarja bomo ponovno brali ob ponedeljkih, vendar drugo uro, marca ob 

torkih 2. uro, aprila ob sredah, maja ob četrtkih in junija ob petkih 2. uro, vsakič po 15 minut.  

Brali bomo tudi zaposleni v kuhinji, tehnični delavci in administracija. Teh 15 minut bodo vsa vrata v šoli 

odprta.  

 

DAN ODPRTIH VRAT 

Vrata naše šole bomo na stežaj odprli v soboto, 25. novembra 2017 (namesto delovne sobote 7. 04. 2018). 

Dan odprtih vrat bo priložnost za sodelovanje s starši, ČS Vič in krajani.  

 

VALETA 

Z valeto devetošolci slovesno zaključujejo šolanje na naši šoli in se od nje poslavljajo. Tudi letos bo zaključna 

prireditev s podelitvijo priznanj in slovesom od devetošolcev  – valeta – na šoli in sicer 15. junija 2018. 

 

16. ORGANIZACIJA POUKA 

 

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 

Začetek pouka 1. september 2017 

Jesenske počitnice 30. oktober – 03. november 2017 

Dan reformacije 31. oktober 2017 

Dan spomina na mrtve 1. november 2017 

Dan odprtih vrat šole 25. november 2017 

Pouk in proslava pred Dnevom samostojnosti in enotnosti 22. december 2017 

Božič 25. december 2017 

Dan samostojnosti in enotnosti  26. december 2017 

Novoletne počitnice 25. december 2017– 2. januar 2018 

Novo leto  1., 2. januar 2018 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 31. januar 2018 

Pouk in proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 7. februar 2018 

Slovenski kulturni praznik 8. februar 2018 

Informativna dneva v SŠ 9. in 10. februar 2018 

Zimske počitnice 19  – 23. februar 2018 

Velikonočni ponedeljek 2. april 2018 

Dan upora proti okupatorju 27. april 2018 

Prvomajske počitnice 27. – 2. maj 2018 
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Praznik dela 1. in 2. maj 2018 

Valeta 15. junij 2018 

Zaključek 9. razreda 15. junij 2018 

Zaključek 1. – 8. razreda 22. junij 2018 

Pouk in proslava pred dnevom državnosti 22. junij 2018 

Dan državnosti 25. junij 2018 

Poletne počitnice  26. 6. – 31. 8. 2018 

 

URNIK ZVONJENJA 

URA POUK ODMOR  
MALICA 

KOSILO 

predura 7.25-8.10  8.10-8.15  

1. ura 8.15–9.00 1. odmor 9.00-9.20 
malica 1.-5. razred / 

rekreativni odmor 

2. ura 9.20–10.05 2. odmor 10.05-10.25 
malica 6.-9. razred / 

rekreativni odmor  

3. ura 10.25–11.10 3. odmor 11.10-11.15  

4. ura 11.15–12.00 4. odmor 12.00-12.05 
kosilo  

12.05-14.15  

5. ura 12.05–12.50 5. odmor 12.50-12.55  

6. ura 12.55–13.40 6. odmor 13.40-14.00 kosilo 

7. ura 14.00–14.45 7. odmor 14.45-14.50  

8. ura 14.50–15.35   
malica 

14.55-15.15  

Učenci, ki niso v jutranjem varstvu, naj prihajajo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka.  

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA IZOBRAŽEVANJA NA DOMU: 

 prvi rok od 3. maja do 15. junija 2018 (učenci 9. r) 

 prvi rok od 3. maja do 22. junija 2018 (učenci 1. – 8. r) 

 drugi rok od 20. do 31. avgusta 2018 (učenci 1. – 9. r) 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE: 

 prvi rok od 18. junija do 2. julija 2018 (učenci 9. r) 

 prvi rok od 26. junija do 9. julija 2018 (učenci 1. – 8. r) 

 drugi rok od 20. do 31. avgusta 2018 (učenci 1. – 9. r) 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci 6. in 9. razreda. Rezultat preverjanja znanja v 6. razredu 

predstavlja dodatno in objektivnejšo informacijo o učenčevem doseženem znanju. Učenci opravljajo Nacionalno 

preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tujega jezika – angleščine. Učenci 9. razreda opravljajo 

nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga 1. septembra določi 

minister za izobraževanje, znanost in šport.  

Nacionalno preverjanje znanja po drugem in tretjem obdobju je obvezno, dosežek pa je dodatna informacija 

o znanju učencev. Učenci 6. in 9. razreda prejmejo obvestilo o dosežku. Dosežek nacionalnega preverjanja 

znanja ne vpliva na oceno posameznih predmetov in na zaključevanje osnovne šole.  

 

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI 

MESEC DATUM – DAN AKTIVNOSTI 

maj 2018 4. – petek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

maj 2018 7. – ponedeljek  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred. 

maj 2018 9. – sreda  
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred. 

maj 2018 29. – torek Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. 

maj 2018 29.-31. – torek - četrtek  
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. 

junij 2018 65 – torek Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 

junij 2018 5.-8. – torek - četrtek 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. 

junij 2018 15. - petek Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda 

junij 2018 21 - četrtek Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda 

 

17. ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Šolska knjižnica je namenjena učencem od 1. do 9. razreda in delavcem šole. V šolski knjižnici imamo za 

izposojo na voljo že preko 30.000 knjig. Tako se s svojim gradivom in dejavnostjo aktivno vključuje v 

vzgojno-izobraževalni proces in razvoj, čeprav se skoraj sramežljivo in odmaknjena skriva v premajhnih 

prostorih. 

Izposoja knjig je mogoča vsak dan od ponedeljka do petka med 11.30 in 14.30, izposoja pa je brezplačna. 

Urnik izposoje omogoča učencem dostop do gradiva brez dolgih vrst, prerivanja in slabe volje, knjižnični red 
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pa omogoča izposojo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Zato so uporabniki šolske knjižnice dolžni spoštovati 

knjižnični red.  

V knjižnici imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku (domače branje, bralna 

značka, seminarske naloge, projektno delo), prav tako poljudnoznanstveno literaturo z različnih interesnih 

področij ter leposlovje, primerno njihovi starosti. 

Posebna pozornost je namenjena oblikovanju pozitivnih stališč do branja. To je najpomembnejša socialna 

sposobnost, ki je otroku potrebna tako pri učenju kot pri igri.  

Učenci lahko poleg knjig prebirajo tudi revije, ali uporabljajo računalnike, ki so vsi povezani z internetom. 

Dejavnost knjižnice na področju vzgoje in izobraževanja je: 

o književna vzgoja, 

o knjižnična vzgoja, 

o bralna značka. 

 

BRALNA ZNAČKA 

 

Bralna značka ima v osnovni šoli velik pomen, saj le tako učenci pridejo v stik s knjigami, ki sicer niso v 

obveznem učnem programu. Učenci dobijo pravilen odnos do knjige in se navajajo na branje literature, za 

kar pozneje večini primanjkuje časa. Na razredni stopnji se bralna značka opravlja pri razrednikih, na 

predmetni stopnji pa v šolski knjižnici. 

 

18. UČBENIŠKI SKLAD 

 

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki, objavljeni v 

Katalogu učbenikov in potrjeni za posamezno šolsko leto. 

Šola učencem omogoča, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike. Meseca maja dobijo v šoli obvestilo 

za starše in naročilnico, s katero naročijo komplet učbenikov, ki ga določi šola in ga bodo potrebovali 

naslednje šolsko leto. Naročilnico vrnejo vsi, tudi tisti, ki ne naročajo učbenikov iz učbeniškega sklada. Tudi 

letos je izposoja brezplačna za vse učence. 

Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če ob koncu šolskega leta učbenika ne vrne, ali je ta 

poškodovan oziroma uničen. 

V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnih zvezkov, zato jih starši kupijo 

sami.  

Šola iz učbeniškega sklada izposodi učbenike uporabnikom sklada za celotno šolsko leto. Učbenike lahko 

razdeli uporabnikom sklada že pred zaključkom tekočega šolskega leta, najkasneje pa prvi teden pouka v 
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novem šolskem letu, v izjemnih primerih pa tudi kasneje. Vsako leto dokupimo in zamenjamo dotrajane 

učbenike. 

Za skrbnika učbeniškega sklada sta imenovani ga. Majda Samsa in ga. Olga Omejc.  

 

19. VARNOST UČENCEV 

 

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To dosegamo z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega 

varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter z doslednim izvrševanjem Pravilnika o varnosti 

pri delu. 

 

SISTEMATSKI  ZDRAVSTVENI PREGLEDI 

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Vič bodo potekali sistematski zdravstveni pregledi za vse učence šole po 

programu zdravstvene službe. 

Sistematski zdravstveni pregled opravijo v :  

- 1., 3., 6.  in 8. razredu. 

 

Cepljenje imajo učenci: 

- 1. razreda (obvezno), 

- 3. razreda (obvezno) in 

- 6. razreda (samo dekleta prostovoljno). 

Naša šolska zdravnica je dr. Nataša Fišer Marinič. 

 

SISTEMATSKI  ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI 

Zobozdravstveno delo zajema preventivo in sistematske preglede. 

Sistematski zobozdravstveni pregled opravijo učenci v 1., 3., 6., in 8. razredu v zobni ambulanti ZD Vič. 

Naša šolska zobozdravnica je Doris Fajdiga Kobal, dr. dent. med. 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 

Z letošnjim šolskim letom skladno z zakonodajo zdravstveno vzgojo po šolah izvajajo usposobljeni zdravstveni 

delavci Zdravstvenega doma Vič. 

 

PROMETNA VARNOST  

Starši ste dolžni poskrbeti za varen prihod in odhod svojih otrok iz šole. Skupaj z njimi izberite najvarnejšo 

pot do šole. 
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Pri izboru razmislite o tem, da najkrajša pot ni vedno najbolj varna pot. V začetku šolskega leta si vzemite 

čas in otroka spremljajte na njegovi poti do šole in iz nje.  

Opozarjamo na nekatere nevarne ceste in nevarne točke v šolskem okolišu. 

 

NEVARNE CESTE IN NEVARNA MESTA 

    Križišče Gerbičeva – Tbilisijska je nevarno,  saj je tam zelo gost promet, še posebno  v 

prometnih konicah. Križišče je kritična nevarna točka. 

  Gerbičeva cesta od Tbilisijske do Koprske je pogosto prekinjena z uvozi, zato priporočamo, da  

šolarji uporabljajo šolski avtobus ali da hodijo po daljši, a varnejši Jamovi cesti. 

  Na Tomažičevi je nevarno mesto, kjer se konča pločnik na eni strani ulice, a ni označenega 

prehoda za pešce, zato naj bi šolarji (ki hodijo peš) prečkali cesto že prej, na označenem 

prehodu za pešce. 

  Na Cesti dveh cesarjev  je nevarna točka, kjer ustavlja šolski kombi na postajališču  Bodo-bar in 

ni prehoda za pešce, zato je dogovorjeno, da voznik zaokroži in ustavi tako, da  učencem, ki 

stanujejo na Cesti v Gorice, ni treba prečkati ceste. 

  Križišče Koprska-Jamova je nevarna točka, križišče je semaforizirano, a je promet gost, zato 

priporočamo semaforiziran prehod na Jamovi, kjer se nadaljuje varna pot v šolo čez mostiček 

preko Gradaščice in vodi direktno na Splitsko ulico. 

 

VARNE POTI V ŠOLO 

Iz severnega dela šolskega okoliša priporočamo Jamovo cesto, ki ima pločnik in dobro cestno prometno 

signalizacijo.  

Iz vzhodnega dela šolskega okoliša poteka varna pot v šolo po Gerbičevi ulici. 

Iz dela  šolskega  okoliša, ki je zahodno od Tbilisijske, smo pridobili šolski avtobus, ki varno pripelje otroke 

do šole.  

Iz najbolj oddaljenega jugozahodnega dela šolskega okoliša pripelje otroke do šole šolski kombi. 

 

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku oziroma levi strani ceste v nasprotni smeri, kot 

poteka promet. Posebej prvošolčka redno spremljajte sami do šole in ga poučite o nevarnosti. Pokažite mu, 

kje in kako naj prečka cesto. Učenci prvega razreda naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če hodijo v mraku, 

naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. 

Šola ima izdelan prometno varnostni načrt in bo tudi v tem šolskem letu organizirala kolesarske izpite. 

Dokler učenci ne opravijo kolesarskega izpita, naj se v šolo ne vozijo s kolesi.  
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Starši, ki vozite otroke v šolo, jih pripeljite pred šolo ali jih odložite na avtobusni postaji.  

Prosimo, da na avtobusni postaji šolskega avtobusa ne puščate svojih avtomobilov. 

 

PREVOZI 

Tudi letos bo za oddaljene učence našega šolskega okoliša organiziran prevoz v šolo. Urnik prevozov v šolo 

in iz šole bo objavljan na oglasni deski in na spletni strani šole. Prevozi so organizirani na način, da učencu 

pripada prevoz domov takoj po končanem pouku ali podaljšanem bivanju in ne kadar koli po lastni izbiri.  

 

Zaradi varnosti so učenci med prevozom dolžni upoštevati pravila vožnje s šolskim avtobusom.  

 

20. ŠOLSKA PREHRANA 

 

Učencem nudimo tri obroke prehrane: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak 

učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V kuhinji pripravljamo tudi dietno prehrano za učence, ki imajo 

prilagojene jedilnike na podlagi zdravniškega potrdila. V šoli ne nudimo vegetarijanske prehrane, razen na 

priporočilo zdravstvene službe. 

Učencem, ki so dolgo v šoli in jih doma ne čaka pripravljeno kosilo, priporočamo, da se naročijo na šolsko 

kosilo. Posebno to velja za učence tretjega triletja.  

Malico imajo vsi učenci v jedilnici, učenci od 1. do 5. razreda ob 9.00, od 6. do 9. razreda ob 10.05. Kosilo 

je od 12.05 do 14.15, popoldanska malica v oddelkih podaljšanega bivanja od 14.55 do 15.10. Če učenec 

zapušča šolo pred 15.00, ne more imeti popoldanske malice. Prijava na popoldansko malico je možna ob 

koncu meseca za naslednji mesec in velja za vse delovne dni meseca. Dnevna prijava/odjava ni možna.  

V skladu z zakonodajo imamo na šoli sprejeta Pravila šolske prehrane OŠ Bičevje. Z njimi šola opredeljuje 

organizacijo šolske prehrane, obveščanje učencev in staršev, prijavo na šolsko prehrano ter čas in način 

odjave posameznega obroka, ceno in plačilo šolske prehrane, subvencioniranje šolske prehrane, postopek 

dodeljevanja subvencij, postopek evidentiranja, nadzora in spremljanja koriščenja obrokov ter druge 

uporabnike šolske prehrane. 

 

Prijava  

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Prijavo 

vložijo na obrazcu, ki je priloga Pravil šolske prehrane. Učenci bodo za evidentiranje obroka prejeli kartico 

za elektronsko odčitavanje. 

Šola in naročnik skleneta pogodbo, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Oddano prijavo 

na šolsko prehrano lahko starši kadar koli prekličejo. Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi 
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lahko starši  oddajo pri razredniku, vodji šolske prehrane ali tajništvu šole. Obrazce za preklic in odjavo 

dobijo starši v tajništvu šole, odjava pa velja z naslednjim dnem po prejemu preklica/odjave. 

 

Odjava  

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu, osebno ali 

preko elektronske pošte v tajništvu šole. Odjava prehrane je možna samo v primeru odsotnosti učenca 

(bolezen, izredne odsotnosti, odhod na tekmovanja) ali izkazane alergije. 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno odjavljen, če 

se ga odjavi na prvi dan odsotnosti, in sicer do 8.30 ure. Vse kasnejše odjave se bodo upoštevale od 

naslednjega dne (skladno s spremembo Zakona o šolski prehrani Ur. l. RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013 in 

sklepom sveta zavoda dne 6. 6. 2013). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Ob odjavi je potrebno sporočiti 

tudi predviden čas/trajanje odsotnosti. Učencu bo zagotovljen obrok, če bodo starši še isti dan pred začetkom 

pouka sporočili v tajništvo, da bo učenec prisoten pri pouku. 

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. 

Odjavite po elektronski pošti: prehranaosbicevje@gmail.com, telefonsko na št.: (01) 28 33 013 v tajništvu in 

v računovodstvu na št.: (01) 28 33 057. 

 

Obračun prehrane 

Obračun prehrane bo narejen do 10. v mesecu za pretekli mesec. Stroške prehrane je potrebno poravnati do 

roka, ki je označen na položnici. Za nepravočasno plačane položnice bomo ob izstavitvi opomina zaračunali 

tudi stroške opomina v višini 4.00 € 

 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 

Vloge za dodelitev subvencije za šolsko prehrano vam v primeru, ko imate veljavno odločbo o otroškem 

dodatku, ni potrebno oddajati. Šola bo podatke za dodelitev subvencije pridobila preko spletne aplikacije, 

vendar samo v primeru, če ste otroke pravočasno prijavili na obroke.  

Če odločbe ni, vam svetujemo, da se obrnete na pristojni center za socialno delo.   

 

21. PRAVILNIKI IN DRUGI DOKUMENTI 

 

Pravilnik šolske prehrane je objavljen in v celoti dosegljiv na spletni strani šole http://www.o-bicevje.lj.edus.si 

 

Vzgojni načrt šole je objavljen in v celoti dosegljiv na spletni strani šole http://www.o-bicevje.lj.edus.si  

 

http://www.o-bicevje.lj.edus.si/
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Pravila šolskega reda OŠ Bičevje so objavljena in v celoti dosegljiva na spletni strani šole http://www.o-

bicevje.lj.edus.si  

 

Hišni red OŠ Bičevje je objavljen in v celoti dosegljiv na spletni strani šole http://www.o-bicevje.lj.edus.si  

 

Pravila o prilagajanju obveznosti za športnika, umetnika in navodila za pridobitev statusa športnika/umetnika  

so na voljo na spletni strani šole http://www.o-bicevje.lj.edus.si  

 

 

PUBLIKACIJA OŠ BIČEVJE 

Šolsko leto 2017/2018 

Pripravila in oblikovala: Maja Novljan 

Tisk: prijatelj & prijatelj, avgust 2018 

Naklada: 550 izvodov 


