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Spoštovani starši! 

 

Vstop v prvi razred osnovne šole je za otroka pomembna življenjska prelomnica. Postati šolar-/ka 

pomeni veliko spremembo v otrokovem življenju – privajanje na novo okolje,  sodelovanje  s sošolci 

in učitelji,  sprejemanje novih pravil, ki jih postavlja šola, učenje samostojnosti, odgovornosti in 

strpnosti – vse to prinaša začetek šolanja. 

 

Tudi za starše je otrokov vstop v 1. razred veliki dogodek, je čas, ko svojemu otroku prepuščajo 

določene obveznosti, zaupajo v njegove sposobnosti in ga tako pripravljajo na nove življenjske 

izkušnje. Svetujem vam, da spodbujajte svojega otroka pri šolskem delu,  spremljate njegov  

napredek  in se z njim veselite slehernega uspeha. Predvsem pa mu bodite vzor. Zavedajte se, da 

namesto otroka ne morete delati, se učiti. 

 

Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali 

otrokom zgled in prave vrednote. Želimo si, da bi skupaj soustvarjali šolsko okolje, v katerem bomo 

v dobro vaših otrok in naših učencev sodelovali, ustvarjali vezi, ki bodo temeljile na medsebojnem 

zaupanju in odgovornosti do otrok. Otroci zmorejo, znajo in so odgovorni, če jim to omogočimo. 

Osnovna šola Lucija je umeščena v sredino naselja Lucija, ki je največje naselje v občini Piran. Je 

največja osnovna šola v piranski občini. Ponosni smo na opravljeno delo, na svoje poslanstvo, na 

uspehe naših učencev, učiteljev, ponosni na sodelovanje z ostalimi osnovnimi šolami, različnimi 

javnimi zavodi, vrtci v piranski občini in izven.   

 

V veselje nam je, da ste nam zaupali izobraževanje in vzgojo svojega otroka. Zavedamo se, da je to 

delo odgovorno -  vsi delavci šole se bomo  potrudili, da bomo uresničili vaša pričakovanja. 

 
Publikacija, ki je pred vami, je namenjena staršem, da se seznanite z uporabnimi informacijami na 
začetku šolskega leta. Sprotne informacije boste lahko spremljali tudi na naši spletni 
strani http://www.oslucija.si 
 

Želim vam radostno pričakovanje prvega šolskega dne, še lepši prvi šolski dan in veliko uspeha v 

našem nadaljnjem skupnem sodelovanju. 

 

 

 

Tanja Vincelj, ravnateljica 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.os-grize.si/
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI  

 
Naziv: 
OSNOVNA ŠOLA LUCIJA 
SCUOLA ELEMENTARE LUCIA 
Fazan 1  
6320 Portorož 
 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA STRUNJAN 
Strunjan 35 
6320 Portorož 
 
  Telefonske številke 

Ravnateljica:  
Tanja Vincelj 

0590 86 463 
tanja.vincelj@oslucija.si 

Pomočnica ravnateljice:  
Eneja Baloh 

0590 86 464 
eneja.baloh@oslucija.si 

Tajnica: 
Alison Ribarič 

05 67 71  234 
info@oslucija.si 

Šolska pedagoginja: 
Neva Strel Pletikos 

0590 86 467 
neva.strel-pletikos@oslucija.si 

Šolska psihologinja: 
Simona Zgaga 

0590 86 471 
simona.zgaga@oslucija.si 

Knjigovodkinja:  
Ksenija Furlan 
(odjava in prijava prehrane): 
 

0590 86 460  
 
knjigovodstvo@oslucija.si ali 05 67 78 290 
(avtomatski odzivnik) ali po eAsistentu 

Računovodkinja: 
Kristina Vižintin 

0590 86 469 
racunovodstvo@oslucija.si 

Knjižničarka 
Maja Gržina Cergolj 

0590 86 474 
knjiznica@oslucija.si 

Zbornica 0590 86 470 

Vodja kuhinje: 
Suzana Novak 

0590 86 472 
kuhinja@oslucija.si  

Zobna ambulanta dr. Samo Somrak 05 67 71 853 

 

mailto:knjigovodstvo@oslucija.si
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ŠOLSKI PROSTOR 

 
Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in  se uporablja za učno-vzgojni proces. 
Šolski prostor je ograjen z varovalno ograjo. Na tem območju veljajo pravila hišnega reda šole. 
Sestavljajo ga stavba, v kateri so učilnice 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja, stavba s 
specializiranimi učilnicami za izvajanje pouka 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, osrednja stavba 
z računalniško učilnico, zbornico in upravo ter prostori kuhinje z jedilnico, knjižnico in veznim 
hodnikom v športno dvorano in prostori šolske svetovalne službe.  
K šolskemu prostoru spadajo še Mahničeva hiša z vrtom, atrij med osrednjim delom šole in 
učilnicami 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, šolsko dvorišče in zelenica pred šolo. 
Pouk v podružnični šoli v Strunjanu se odvija v stavbi, kjer so še učilnice za otroke vrtca Morje ter 
otroke vrtca z italijanskim učnim jezikom Coccinella. Ob šoli sta zelenica in igrišče. 
 

ORGANIZACIJA POUKA 

 
Pouk je organiziran v dopoldanskem času. Prva šolska ura prične ob 8.20. 
 
ŠOLSKI DAN 

  ČAS TRAJANJA DEJAVNOST 

 6.00-8.10 jutranje varstvo 

1. ura  8.20–9.05 pouk 

malica (1.–5. r.) 
rekreativni odmor (6.–9. r.) 

9.05–9.20 
 

2. ura 9.25–10.10 pouk 

malica (6.–9. r.) 
rekreativni odmor (1.–5. r.) 

10.10–10.25 
 

3. ura 10.30–11.15 pouk 

4. ura 11.20–12.05 pouk 

5. ura 12.10–12.55 pouk 

6. ura 13.00–13.45 pouk 

7., 8. in 9. ura do 16.30 podaljšano bivanje 
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OBVEZNI PROGRAM 

 

Obvezni predmeti so: slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, italijanščina, šport, likovna 
umetnost in glasbena umetnost. Športni, naravoslovni, tehniški in kulturni dnevi so obvezen del 
predmetnika v devetletni osnovni šoli in so načrtovani v letnem delovnem načrtu šole. Vse aktivnosti, 
ki so organizirane v okviru šole in so v obveznem učnem programu, so za učence obvezne. 
 

PREDMETNIK 
Predmet Število ur tedensko 

slovenščina 6 
italijanščina 2 
matematika 4 
likovna umetnost 2 
glasbena umetnost 2 
spoznavanje okolja 3 
šport 3 

 
 

RAZŠIRJEN PROGRAM 

 
Učencem poleg obveznega programa ponujamo tudi bogat razširjeni program, ki zajema jutranje 
varstvo, podaljšano bivanje, neobvezni izbirni predmet angleščina ter dodatni in dopolnilni pouk. 
Interesne dejavnosti s kulturnega, športnega, tehničnega in drugih področij izvajajo učitelji/ice naše 
šole in zunanji sodelavci. Učenci lahko izbirajo med različnimi interesnimi dejavnostmi. Za učence 1. 
razreda organiziramo tudi šolo v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.  
 
Jutranje varstvo (JV) 
Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Za učence 1. razreda poteka jutranje 
varstvo od 6.00 do 8.10 v učilnici prvega razreda in je brezplačno. 
V jutranjem varstvu se lahko učenci vključijo v različne skupinske in individualne igre ali k vodenim 
dejavnostim. 
 
Na Podružnični šoli Strunjan poteka jutranje varstvo od 7.00 do 8.10 za vse učence od 1. do 4. razreda 
in je brezplačno. 

 
Podaljšano bivanje (PB) 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku za 
učence od 1. do 5. razreda, in sicer do 16.30 na matični šoli in na Podružnični šoli Strunjan. 
Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, bodo deležni še popoldanske malice v času od kosila do 
odhoda otrok domov, če boste starši tako želeli. V času podaljšanega bivanja se izvajajo sprostitvene 
dejavnosti, kosilo, pisanje domače naloge (samostojno učenje), socialne in ustvarjalne dejavnosti.  
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Interesne dejavnosti (ID) 
S seznamom ponujenih interesnih dejavnosti se učenci seznanijo septembra in se vpišejo glede na 
lastne interese. Na šoli bodo potekale tudi dejavnosti (predvsem s športnega področja), ki jih bodo 
izvajali klubi.  
Predvidene interesne dejavnosti za učence 1. razreda so: 

 pravljična joga,                                                                    
 ples, 
 sproščanje in čuječnost, 
 košarka, 
 rokomet deklice (matična šola, podružnična šola), 
 tenis, 
 nogomet, 
 odbojka deklice, 
 šah, 
 karate, 
 art – plesne igre, 
 twirling, 
 pravljično ustvarjalen krožek, 
 likovni krožek, 
 bralna značka (matična šola, podružnična šola), 
 pevski zbor (matična šola, podružnična šola), 
 branje pravljic v italijanščini (matična šola, podružnična šola). 

 
Neobvezni izbirni predmet 
V skladu z 20. a členom Zakona o osnovni šoli (Ur. List RS 63/2013) bo šola za učence 1. razreda v 
šolskem letu 2018/2019 izvajala pouk prvega tujega jezika angleščina kot neobvezni izbirni predmet 
dve uri tedensko. Starši s podpisom prijavnice potrdite, da bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni 
predmet.  
Znanje učencev se pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje in se ob zaključku šolskega leta 
vpiše v spričevalo. 
 
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

V šolski svetovalni službi (ŠSS) sta zaposleni šolska pedagoginja Neva Strel Pletikos in šolska 
psihologinja Simona Zgaga. Njuno področje dela je namenjeno svetovanju učencem in staršem ter 
sodelovanju z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju 
vzgojno-izobraževalnega dela. ŠSS spremlja vključevanje učencev v oddelčno skupnost in njihov 
napredek pri šolskem delu. Starše vabimo, da ob dilemah v zvezi z vzgojo, šolanjem otrok ali ob 
morebitnih čustvenih, socialnih ali drugih težavah obiščejo šolsko svetovalno službe oziroma se 
predhodno telefonsko dogovorijo za razgovor. 
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Dodatna strokovna pomoč 
Starši učencev, ki pri učenju in pridobivanju znanja ter veščin potrebujejo različne prilagoditve in 
individualen pristop, lahko zaprosijo za dodatno strokovno pomoč (DSP).  
Dodatno strokovno pomoč pridobi učenec na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. DSP učencem s posebnimi potrebami, nudijo: inkluzivni pedagog, specialna pedagoginja, 
socialna pedagoginja, logopedinja, surdopedagoginja in učitelji učne pomoči.  
 
 

ŠOLSKA PREHRANA 

 
Starši lahko otroka naročijo na zajtrk, dopoldansko malico in (ali) kosilo ter popoldansko malico 
(učenci od 1. do 5. razreda). Ob malici in kosilu imajo učenci vsak dan na voljo tudi raznovrstno sadje 
in enkrat tedensko mlečne izdelke, ker smo vključeni v shemo šolskega sadja, zelenjave in mleka. 
Učenci 1. razreda malicajo v učilnici po prvi šolski uri od 9.05 do 9.20. Čas delitve kosila je med 12.10 in 
14.30.  
 
Prehrano v primeru otrokove odsotnosti lahko odjavite in ponovno prijavite po telefonu (05 67 78 290 
– avtomatski odzivnik), osebno pri knjigovodji ali po elektronski pošti knjigovodstvo@oslucija.si  en 
delovni dan prej, in sicer do 14.30 ure (velja za vse obroke prehrane). V primeru, da starši prehrane 
pravočasno ne odjavijo, se jim zaračuna neodjavljen subvencioniran obrok po veljavnem ceniku 
šolskih storitev. 
 Ob prijavi na šolsko prehrano nastopi obveznost staršev plačati prevzete in nepravočasno 
odjavljene obroke. 
 
 
Subvencioniranje šolske prehrane iz državnega proračuna  
 
Upravičenci do subvencije za malico  
Do brezplačne malice so upravičeni učenci, ki so naročeni na malico in izhajajo iz družin, katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto 
povprečne plače v RS. Subvencija za malico pripada tudi učencem, ki so v rejništvu ali so prosilci za 
mednarodno zaščito.  
 
Upravičenci do subvencije za kosilo  
Sprejet je Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni 
list RS, št. 88/16 - ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije 
v ceni kosila (do brezplačnega kosila) so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so 
prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 36  % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. V odločbi je med 
drugim navedeno, ali učencu pripada subvencija malice oziroma kosila. Za vsebinska vprašanja, 
povezana z odločbami, pa so pristojni Centri za socialno delo.  
 
  

mailto:knjigovodstvo@oslucija.si
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Vloge za uveljavljanje subvencije  
Šola pridobi podatke o upravičenosti učencev do subvencije iz Centralne evidence udeležencev 
vzgoje in izobraževanja, zato staršem ni potrebno prinašati odločb o otroškem dodatku v šolo. Vloga 
za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru,  
 
če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Več informacij v zvezi z 
uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

  

Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno- izobraževalnega procesa. Vključena je v sistem 
COBISS, ki omogoča napreden in sodoben način dela s knjižnično zbirko in vsemi uporabniki 
knjižnice. Vse učenke in učenci ob vpisu v šolo postanejo člani šolske knjižnice in prejmejo člansko 
izkaznico. Navajajo se na samostojen obisk in izposojanje knjig ter odkrivajo čarobni svet pravljic, 
zgodb in drugih zanimivosti. 

 
 

ZDRAVSTVENI PROGRAM 

 

Zdravstveni razvoj učencev Osnovne šole Lucija spremlja Vesna Lazar Daneu, dr. med. spec. 
Pediater  v šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Lucija. Otroci so sistematsko pregledani (1., 3., 
6. in 8. razred), izvajajo pa tudi obvezna cepljenja učencev.  
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož preveri sluh učencev v prvem in osmem razredu. 
Zobozdravstveno varstvo izvaja šolska zobna ambulanta. V šolski zobni ambulanti skrbita za 
preventivo in kurativo Samo Somrak, dr. dent. med. in Alenka Gobbo, zobna asistentka. Sistematski 
pregled v zobni ambulanti se izvaja enkrat letno do konca šolanja. Za vsak sistematski ali 
zobozdravstveni pregled mora imeti učenec s seboj zdravstveno kartico.  

 

VARNA POT V ŠOLO 

 

Iz Zakona o varnosti cestnega prometa (91. člen): 
Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh 
drugih udeležencev.  
Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. 
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let do 14 let, če to s pisno izjavo dovolijo starši,  
posvojitelji oziroma posvojiteljice (v nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice (v 
nadaljnjem besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) 
otroka.  
Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v 
območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to s pisno izjavo dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki 
oziroma rejniki.  
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Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki 
prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnost v prometu in so seznanjeni s prometnimi 
razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s prometom.  
 
Za varno pot v šolo morajo poskrbeti starši oz. učenci sami, in sicer tako, da se v šolo pravočasno 
odpravijo, da hodijo po pločniku, da prečkajo cesto na prehodih za pešce in če ni pločnika, hodijo po 
levi strani ceste (hoditi v nasprotni smeri, kot poteka promet). 
 
Vstop otroka v šolo je nedvomno velik, prazničen dan za vso družino. Trenutke veselja pogosto 
spremljata negotovost in strah. Starši se sprašujete, kako se bo otrok privadil na nova dejstva, ki ga 
čakajo ob vstopu v prvi razred. 
Zagotovo je pred otrokom in vami starši novo življenjsko obdobje.  
 
Naj vam ne bo žal časa, truda, potrpežljivosti, vztrajnosti in volje, ki ga boste vložili v to, da bo otrok 
postal samostojen in bo sam poskrbel za šolske obveznosti.  
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