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VIZIJA ŠOLE 
 
 
 

 
 

VREDNOTE OSNOVNE ŠOLE LUCIJA SO: 
 

spoštljivost, 
odgovornost, 

znanje, 
samostojnost, 

pravičnost, 
medsebojno sodelovanje in pomoč, 

prostovoljstvo. 
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Vstopamo v novo šolsko leto, ki je nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v 
preteklosti in hkrati tudi priložnost za začetek nove zgodbe. Vanjo vsi vstopamo polni 
pričakovanj, želja in načrtov. Verjamem, da se bomo v tej zgodbi za dosego našega 
skupnega cilja, to je kakovostnega znanja, vsi trudili po najboljših močeh – tako 
učenci in učitelji kot tudi starši. Uspelo nam bo namreč le skupaj, v povezanosti in 
zaupanju. 
 
Spoštovani učenci! 
Ponovno se boste srečali s svojimi sošolci, spoznali nove. V šoli boste preživeli veliko 
časa, zato vam želim, da se radi vračate v šolske klopi zaradi druženja z vrstniki in 
želje po pridobivanju novih znanj. Marljivo in samostojno opravljajte svoje delo. Čaka 
vas mnogo izzivov in priložnosti. Zavedajte se, da je znanje vrednota in dragocenost, 
ki ga nosimo s seboj in nam ga ne more nihče vzeti. Res je sicer, da pot do tega cilja 
ni enostavna, a z resnim, odgovornim učenjem in s primernim vedenjem vam bo 
zagotovo uspelo.  
Delavci šole se zavedamo, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober učitelj, ki 
je predan svojemu delu, pravo poslanstvo in dragocenost. Vsi moramo v vsakem 
trenutku dajati zgled pozitivnih osebnosti, polnih zaupanja, ne glede na delo, ki ga 
opravljamo.  Skozi novo šolsko leto nas bo vodila misel, da nas bo samo odgovorno 
delo vsakega posameznika pripeljalo do zastavljenih ciljev ter do najpomembnejših 
življenjskih znanj, ki jih boste vi mladi nujno potrebovali, da se boste lažje znašli v 
življenju.  
 
Spoštovani starši!  
Svetujem vam, da spremljate napredek svojega otroka, ga vzpodbujate in se z njim 
veselite slehernega uspeha. Imamo isti cilj, do katerega vodi več poti. Spodbujajte jih, 
predvsem pa jim bodite vzor. Zavedajte se, da namesto otrok ne morete delati, se 
učiti. Lahko pa jih spremljate, jih spoznavate, oblikujete in jim pomagate pri osebni 
rasti. Pri tem bodite realni in previdni. Dobro sodelovanje, spoštljivi odnosi, 
medsebojno upoštevanje mnenj in medsebojno zaupanje so še kako pomembni za 
otrokovo učno uspešnost  in  razvoj. Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da 
bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled in prave vrednote. 
Vsem želim, da bi v novem šolskem letu doživeli veliko lepega in dobrega, da bi nas 
pridobljeno znanje in nove izkušnje obogatile ter da bi znali morebitne težave reševati 
konstruktivno in učinkovito in da se bomo ob zaključku šolskega leta veselili naših 
skupnih uspehov. 
 

Tanja Vincelj, ravnateljica 
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RAVNATELJICA: 
Tanja Vincelj Tel: 0590 86 463 
Šolski mobilni telefon: 064 242 226 
Elektronski naslov: tanja.vincelj@oslucija.si 
 
POMOČNICA RAVNATELJICE: 
Eneja Baloh 
Tel: 0590 86 464 
Elektronski naslov: eneja.baloh@oslucija.si 
 
Telefonske številke 

Tajništvo: 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 

Knjigovodstvo 

(odjava in prijava prehrane): 

Ksenija Furlan 

0590 86460,  

knjigovodstvo@oslucija.si ali  

05 67 78 290 (avtomatski odzivnik) ali 
po eAsistentu 

Računovodstvo: 
Kristina Vižintin 

0590 86 469 
racunovodstvo@oslucija.si 

Knjižnica: 

Maja Gržina Cergolj 

0590 86 474 

knjiznica@oslucija.si 

Zbornica 0590 86 470 

Kuhinja 0590 86 472 

kuhinja@oslucija.si  

Zobna ambulanta 05 67 71 853 
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SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC 
in 127/06 - ZJZP). 40.- 41., in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS. št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 - popr. in 25/17 – Zvaj) Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(Uradni list RS, št. 42/07 uradno prečiščeno besedilo in 45/08 - ZArbit) ter 17. člena 
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14-uradno prečiščeno besedilo in 35/17) 
je Občinski svet Občine Piran na 24. redni seji dne 26. oktobra 2017 sprejel naslednji 
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA LUCIJA. 
 
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Lucija.  
Ime zavoda v italijanskem jeziku se glasi: Scuola elementare Lucia.  
Sedež zavoda je: Fazan 1, Portorož. 
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Lucija. 
 
V sestavo OŠ Lucija sodijo:  
- matična osnovna šola, Fazan 1, Lucija in  
- podružnična osnovna šola, Strunjan 35, Strunjan.  
 
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Lucija, ki je vpisan v sodni register 
pri Okrožnem sodišču Koper na registrskem vložku št. 1/02133/00 in prevzema vse 
pravice in obveznosti tega zavoda. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in 
izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. 
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ORGANI UPRAVLJANJA 

 
 

SVET ZAVODA UČITELJSKI ZBOR 

Predstavniki ustanovitelja: 
Gregor Mislej 

Miloš Stegovec 

Matjaž Ukmar 

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. 
Na pedagoških konferencah razpravlja o 

učni in vzgojni problematiki učencev. 

Sklicuje ga ravnateljica. 

Predstavniki zavoda: 

Andreja Klančar, predsednica 

Jasna Fabič 

Ana Horvat 

Bojan Jerman 
Neva Strel Pletikos 

Oddelčni učiteljski zbor 

 

Strokovni aktivi 

 

Svetovalna služba 
 

Predstavniki staršev: 

Elvin Klobas 
Angelika Lukačić, namestnica 

predsednice 

Aleksander Matić 

Svet staršev 
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ODDELKI, RAZREDNIK, NAMESTNIK 

 

RAZRED RAZREDNIKI NAMESTNIKI 

1. A Mojca Čok Franka Pilipović 

1. B Irena Susman Klara Srakar 

1. C Tanja Šorgo Milutinović Điljola Krajnc 

2. A Tina Manfreda Sara Flego 

2. B Mirjana Breulj Erika Lobenwein 

2. C Darja Pečar Valentina Budak 

1., 2. Strunjan Veronika Marinac Jasna Fabič 

3. A Špela Korent Điljola Krajnc 

3. B Alenka V. Geršak Ana Mašera 

3. C Tina Košuta Tanja Zadel 

4. A Irena D. Srdoč Katarina Levačić 

4. B Sonja Požar Katarina Levačić 

4. C Manja K. Živković Katarina Levačić 

3., 4. Strunjan Dejana Omerza Jasna Fabič 

5. A Karmen Jevševar Karla  Miculinić 

5. B Jana Pelicon Evi Sever 

5. C Ines Krapež Bojan Jerman 

6. A Ana Horvat Polona Lilić 

6. B Mojca Arzenšek Mojca Lenardič 

6. C Saša Sašić Silvana Delgiusto 

7. A Andreja Klančar Tanja Zadel 

7. B Mariana Ozimec Valentina Budak 

8. A Igor Lavrenčič Nina Grabljevec 

8. B Katja S. Zafred Ervin Turk 

8. C Kristina Budin Eneja Baloh 

9. A Suzana P. Rakar Lijana Turk 

9. B Tina Počkar Vivjana Besednjak 

9. C Anja Kolenc Dolores Šturman 
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Učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAZRED ITD LUM GUM GEO ZGO DDE 
6. a Budin Lenardič Šturman Baloh Besednjak  

6. b Budin Lenardič Šturman Baloh Besednjak  

6. c Budin Lenardič Šturman Baloh Besednjak  

7. a Lavrenčič Lenardič Šturman Počkar Besednjak Besednjak 

7. b Lavrenčič Lenardič Šturman Počkar Besednjak Besednjak 

8. a Lavrenčič Lenardič Šturman Baloh Besednjak Počkar 

8. b Lavrenčič Lenardič S. Zafred  Baloh Besednjak Počkar 

8. c Budin Lenardič Šturman Baloh Besednjak Počkar 

9. a Lavrenčič Lenardič Šturman Počkar Besednjak  

9. b Lavrenčič Lenardič Šturman Počkar Besednjak  

9. c Lavrenčič Lenardič Šturman Počkar Besednjak  

 

  

RAZRED ITD ŠPO TJA 
1. a Čok Drofenik  

1. b Budin Drofenik  

1. c Budin Drofenik  

1. s Budin Jerman  

2. a Budin Drofenik Sever 

2. b Budin Drofenik Sever 

2. c Budin Drofenik Sever 

2. s Budin Jerman Lilić 

3. a Miculinić Drofenik Korent 

3. b Miculinić Drofenik Lilić 

3. c Miculinić Drofenik Lilić 

3. s Budin Jerman Lilić 

4. a Lavrenčič   Levačić Lilić 

4. b Lavrenčič  Levačić Lilić 

4. c Lavrenčič Levačić Lilić 

4. s Budin   Jerman Lilić 

5. a Miculinić Jerman Sever 

5. b Pelicon Jerman Sever 

5. c Miculinić Jerman Sever 
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RAZRED NAR/BIO KEM FIZ MAT TIT ŠPO 

6. a Kubik Ž.     Klančar 
Čelić, 

Zadel 

Kolenc, 

Turk, E. 

6. b Prodan R.     Klančar 
Čelić , 
Zadel 

Kolenc, 
Turk, E.  

6. c Kubik Ž.   Sašić 
Čelić, 

Zadel 

Kolenc, 

Turk, E.  

7. a Prodan R.   Klančar 
Čelić, 

Zadel 

Kolenc, 

Turk, E.  

7. b Prodan R.     Sašić 
Čelić, 

Zadel 

Kolenc, 

Turk, E. 

8. a Prodan R. Delgiusto Turk, L.  
Klančar, 

Sašić 
Čelić 

Kolenc, 

Turk, E. 

8. b Prodan R. Delgiusto Turk, L.  
Klančar, 
Sašić 

Čelić, 
Ozebek 

Kolenc, 
Turk, E. 

8. c Prodan R. Delgiusto Turk, L. 
Klančar, 

Sašić 

Čelić, 

Zadel 

Kolenc, 

Turk, E.  

9. a Prodan R. Delgiusto Turk, L.  

Klančar, 

Sašić, 

Turk, L. 

 Anja Kolenc 

9. b Prodan R. Delgiusto Turk, L.  

Klančar, 

Sašić, 
Turk, L. 

  Ervin Turk  

9. c Prodan R. Delgiusto Turk, L.  

Klančar, 

Sašić, 

Turk, L. 

 Anja Kolenc 

 

RAZRED SLJ TJA GOS 
6. a Horvat Lilić Požar 

6. b Kocjančič Arzenšek Požar 

6. c Kocjančič Ozimec Delgiusto 

7. a Grabljevec Arzenšek  

7. b Kocjančič Ozimec  

8. a 

Grabljevec, 

Horvat Arzenšek, Ozimec 

 

8. b 

Grabljevec, 

Horvat Arzenšek, Ozimec 

 

8. c 

Grabljevec, 

Horvat Arzenšek, Ozimec 

 

9. a 

Grabljevec, 

Horvat Arzenšek, Ozimec 

 

9. b 
Grabljevec, 
Horvat Arzenšek, Ozimec 

 

9. c 

Grabljevec, 

Horvat Arzenšek, Ozimec 
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PREDMETNIK 

 

 RAZRED 

Predmeti 
1. triletje 2. triletje 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
slovenščina 6 7 7 5 5 5 

italijanščina 2 2 2 2 2 2 

angleščina  2 2 2 3 4 

likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 

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

matematika 4 4 5 5 4 4 

spoznavanje okolja 3 3 3    

družba    2 3  

geografija      1 

zgodovina      1 

naravoslovje      2 

naravoslovje in 

tehnika 
   3 3  

tehnika in tehnologija      2 

gospodinjstvo     1 1,5 

neobvezni izbirni 

predmet 
2   2/1 2/1 2/1 

šport 3 3 3 3 3 3 

oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 

 

Predmeti 

RAZRED 

3.triletje 

7. 8. 9. 
slovenščina 4 3,5 4,5 

italijanščina 2 2 2 

angleščina 4 3 3 

likovna umetnost 1 1 1 

glasbena umetnost 1 1 1 

matematika 4 4 4 

geografija 2 1,5 2 

zgodovina 2 2 2 

državljanska in domovinska kultura in 

etika 
1 1  

fizika  2 2 

kemija  2 2 

biologija  1,5 2 

naravoslovje 3   

tehnika in tehnologija 1 1  

šport 2 2 2 

izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1 

izbirni predmet 2 1 1 1 

izbirni predmet 3 1 1 1 

oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 
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ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 
V tem šolskem letu bo 35 tednov pouka (32 tednov za učence 9. razreda). 15 dni je 
namenjenih dnevom dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški, športni dnevi), 
nekateri učenci bodo nekaj od teh dni preživeli v šoli v naravi, vsi pa si bodo ogledali 
kulturne predstave, različne ustanove, ustvarjali zanimive tehnične in likovne izdelke 
ter se športno udejstvovali na različnih športnih področjih ali se udeležili ekskurzij. 
 
S poukom pričnemo ob 8.20, v primeru predure v drugem in tretjem izobraževalnem 
obdobju pa ob 7.30. Med posameznimi urami je petminutni odmor.  
Ob torkih imajo učenci od 6. do 9. razreda razredno uro (RU), ki se prične ob 7.45, 
oz. po dogovoru z razrednikom. 
 
Glavni vhod šole je namenjen učencem od 2. do 9. razreda, učiteljem in obiskovalcem 
šole. Odklene se ob 6.00 in zaklene ob 8.20. Ponovno se odklene ob 12.50. 
Zunanji obiskovalci oz. starši pozvonijo na zvonec na desni steni ter povejo, h komu 
so namenjeni, in tajnica jim odpre vrata. 
 
Vhod v šolo na vzhodnem traktu (nasproti osnovne šole z italijanskim učnim jezikom) 
pa je namenjen samo prvošolcem in učencem, ki prihajajo v jutranje varstvo. 
Odklene se ob 6.00 in zaklene ob 8.20. Ponovno se odklene ob 12.05. 
 

ŠOLSKA URA ČAS TRAJANJA Ura podaljšanega 
bivanja 

predura (PU) 7.30–8.15  

1. ura 8.20–9.05 

malica (1.–5. r.) 

rekreativni odmor (6.–9. r.) 
9.05–9.20 

2. ura 9.25–10.10 

malica (6.–9. r.) 

rekreativni odmor (1.–5. r.) 
10.10–10.25 

3. ura 10.30–11.15 

4. ura 11.20–12.05 

5. ura 12.10–12.55 12.10 – 13.00 

6. ura 13.00–13.45 13.00 – 13.50 

7. ura 13.50–14.35 13.50 – 14.40 

8. ura 14.40–15.25 14.40 – 15.30 

9. ura  15.30 – 16.20 

(od 16.20 – 16.30 – 
varstvo) 
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OBVEZNI PROGRAM 

 
Ocenjevalna obdobja 
V šolskem letu sta dve ocenjevalni obdobji. Starši učencev od 2. do 9. razreda so o 
uspehu svojega otroka pisno obveščeni po prvem ocenjevalnem obdobju. Starši 
učencev 1. razreda so v prvem ocenjevalnem obdobju o uspehu svojega otroka 
obveščeni ustno.  
Drugo ocenjevalno obdobje se zaključi s končnim spričevalom za vse učence.  
V prvem in drugem razredu se znanje ocenjuje opisno, od tretjega do vključno 
devetega razreda se znanje ocenjuje številčno. Učitelj spremlja in ugotavlja napredek 
učenca ter o tem sproti obvešča starše na govorilnih urah. 
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi 
izdelki, projektno delo in nastopi učencev, in sicer glede na kriterije ocenjevanja, ki 
jih vsak učitelj načrtuje z letno pripravo za posamezen predmet. 
 
Trajanje ocenjevalnih obdobij: 
o prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019, 
o drugo ocenjevalno obdobje  
o od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 za učence 9. razreda         
o oz. do 24. 6. 2019 za učence od 1. do 8. razreda. 
 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite: 
o za učence 9. razreda med 17. 6. 2019 in 1. 7. 2019,  
o za učence od 1. do 8. razreda med 26. 6. 2019 in 9. 7. 2019.  
 
Naknadni rok popravnih/predmetnih izpitov za tiste učence, ki v prvem roku niso 
uspešno opravili predmetnega/popravnega izpita, bo med 19. 8. 2019 in 30. 8. 2019. 
Če je učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, lahko do konca 
šolskega leta opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit). Učenec lahko opravlja 
predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu. 
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 
Nacionalni preizkusi znanja so obvezni za vse učence 6. in 9. razreda.  V 6. razredu 
se znanje preverja pri matematiki, slovenščini in angleščini. V 9. razredu se znanje 
preverja pri matematiki, slovenščini ter pri tretjem predmetu, ki ga 1. septembra 
določi ministrica za izobraževanje, znanost in šport. 
Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Učenec ga opravlja v šoli, v katero 
je vključen. 
Datumi preizkusov: 
o 7. maj 2019 - slovenščina za učence 6. in 9. razreda, 
o 9. maj 2019 - matematika za učence 6. in 9. razreda, 
o 13. maj 2019 - angleščina za učence 6. razreda in 3. predmet za učence 9. 

razreda. 
O organizaciji in poteku nacionalnega preverjanja znanja bodo starši pravočasno 
obveščeni. 
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Diferenciacija 
 
Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in 
pri drugih oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v oddelku oziroma učni skupini 
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. 
V manjših učnih skupinah se bo izvajal pouk v 8. in 9. razredu pri matematiki (MAT), 
slovenščini (SLJ) in angleščini (TJA). 
 
 Manjše učne skupine 
o v 8. razredu v štirih skupinah: 
 

SKUPINA / 
PREDMET 

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA 

Izvajalec: Izvajalec: Izvajalec: 

1. Ana Horvat Andreja Klančar Mojca Arzenšek 

2. Nina Grabljevec Saša Sašić Mojca Arzenšek 

3. Nina Grabljevec Andreja Klančar Mariana Ozimec 

4. Ana Horvat Saša Sašić Mojca Arzenšek 

 
o v 9. razredu v štirih skupinah: 
 

SKUPINA / 
PREDMET 

SLOVENŠČINA MATEMATIKA ANGLEŠČINA 

Izvajalec: Izvajalec: Izvajalec: 

1. Nina Grabljevec Saša Sašić Mariana Ozimec 

2. Ana Horvat Andreja Klančar Mariana Ozimec 

3. Ana Horvat Lijana Turk Mojca Arzenšek 

4. Nina Grabljevec Lijana Turk Mojca Arzenšek 

 
Delitev oddelkov 
Normativ za oblikovanje skupin izbirnih predmetov s področja računalništva, športa, 
plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije je 20 učencev. 
 
Izbirni predmeti 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati 
pouk iz izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov 
tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenci, ki obiskujejo 
glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni 
obiskovanja izbirnih predmetov.  
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Seznam izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v posameznih razredih v šolskem letu 
2018/19: 
 

7. razred 8. razred 

PREDMET IZVAJALEC PREDMET IZVAJALEC 
nemščina 1 Ingrid Peroša  nemščina 2 Ingrid Peroša 

španščina 1 Karla Miculinić francoščina 2 Mariana Ozimec 

urejanje besedil Miha 

Steinbacher 

multimedija Miha Steinbacher 

likovno snovanje 1 Mojca Lenardič likovno snovanje 2 Mojca Lenardič 

šport za sprostitev  Anja Kolenc, 

Ervin Turk 

poskusi v kemiji Silvana Delgiusto 

  izbrani šport (košarka) Bojan Jerman 

 
 

9. razred 7., 8., 9. razred 

PREDMET IZVAJALEC PREDMET IZVAJALEC 
nemščina 3 Ingrid Peroša rastline in človek Suzana P. 

Rakar 

francoščina 3 Mariana Ozimec vzgoja za medije - televizija Nina Grabljevec 

računalniška omrežja  Miha 
Steinbacher  

obl. g. – umetne mase Roberto Čelić 

likovno snovanje 3 Mojca Lenardič oblikovanje gradiv - les Andrejka 

Ozebek 

šport za zdravje  Anja Kolenc, 

Ervin Turk 
  

španščina 2 Karla Miculinić 

 
Neobvezni izbirni predmeti (NIP) 
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni 
predmet. Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih 
izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter 
tehnike. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov 
tedensko. 
V letošnjem šolskem letu bomo izvajali neobvezne izbirne predmete v naslednjih 
razredih: 
1. razred: angleščina (Evi Sever), 
4. razred: umetnost/likovna ustvarjalnost (Mojca Lenardič), šport (Črtomir 
Drofenik), tehnika (Tanja Zadel), 
5. razred: računalništvo (Miha Steinbacher), tehnika (Tanja Zadel), šport (Črtomir 
Drofenik), umetnost/likovna ustvarjalnost (Mojca Lenardič) 
6. razred: tehnika (Tanja Zadel), francoščina (Mariana Ozimec) 
 

Fleksibilni predmetnik Fleksibilni predmetnik predvideva učenje enega predmeta v 
prvem ocenjevalnem obdobju in drugega v drugem ocenjevalnem obdobju od šestega 
razreda dalje.  
 
Fleksibilni predmetnik bomo izvajali v 7. (a, c oddelek) in 8. razredu (a, c oddelek), in 
sicer pri dveh predmetih:  
 

Razred/polletje 7. razred 8. razred 
1. ocenjevalno 

obdobje 

tehnika in tehnologija 

(TIT) 

glasbena umetnost (GUM) 

2. ocenjevalno 
obdobje 

glasbena umetnost 
(GUM) 

tehnika in tehnologija 
(TIT) 
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V 8. b oddelku ne bomo izvajali fleksibilnega predmetnika pri pouku GUM in TIT. 
 
 

RAZŠIRJENI PROGRAM 

 
Učencem poleg obveznega programa, ponujamo tudi bogat razširjen program, ki 
zajema jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezne izbirne  predmete, dodatni in 
dopolnilni pouk, interesne dejavnosti (s kulturnega, športnega, tehničnega in drugih 
področij, ki jih izvajajo učitelji/ice naše šole in zunanji sodelavci), tečaj plavanja za 
učence 2. razreda in šolo v naravi za učence 1., 3. in 5. razreda.  
 
Dopolnilni in dodatni pouk 
Šola organizira dopolnilni pouk za učence, ki potrebujejo dodatno pomoč pri učenju 
ali dodatno razlago. V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ga izvajajo 
učiteljice pred poukom ali po njem. 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je dopolnilnemu ali dodatnemu pouku 
namenjene pol ure na oddelek.  
V vseh oddelkih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja bo dopolnilni pouk 
organiziran po eno uro tedensko, in sicer iz slovenščine in matematike.  
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju bo organiziran dopolnilni pouk iz 
slovenščine, matematike, italijanščine in angleščine. 
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju bo organiziran dopolnilni pouk iz 
italijanščine, angleščine, matematike, fizike in slovenščine ter dodatni pouk kemije 
in glasbene umetnosti v okviru ene ure tedensko na oddelek. Dodatni pouk nekaterih 
drugih predmetov pa se izvaja v obliki krožka oz. v obliki priprav na tekmovanja. 
 
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 in je brezplačno. 
Za učence od 2. do 5. razreda poteka jutranje varstvo od 7.00 do 8.10 in je plačljivo 
(15 € mesečno), če je učenec prisoten več kot petkrat v tekočem mesecu. 
V jutranjem varstvu se lahko učenci vključijo v različne skupinske in individualne 
igre ali k vodenim dejavnostim. 
 
 
Učenec, ki je prijavljen v jutranje varstvo, se lahko k le-temu priključi do 7.45. Če 
učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, pridejo v šolo kasneje, počakajo pred 
glavnim vhodom oz. v dežurni sobi v primeru slabega vremena.  
Med jutranjim varstvom imajo naročniki zajtrk ob 7.20 v jedilnici. 
 
Na Podružnični šoli Strunjan poteka jutranje varstvo od 7.00 do 8.10 za vse učence 

od 1. do 4. razreda in je brezplačno. Zajtrk ni organiziran. 
 
Učenca je potrebno v jutranje varstvo prijaviti s pisno prijavo in ga tudi v 
primeru izpisa odjaviti s pisno odjavo.  
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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. 
V letošnjem šolskem letu se bo podaljšano bivanje na matični šoli izvajalo v 
dvanajstih skupinah, na podružnični šoli v Strunjanu pa se bo podaljšano bivanje 
izvajalo v eni skupini, v katero bodo vključeni učenci od 1. do 4. razreda.  
V času podaljšanega bivanja se izvajajo sprostitvene dejavnosti, kosilo, pisanje 
domače naloge (samostojno učenje), socialne in ustvarjalne dejavnosti.  
 
V primeru, da mora učenec predčasno zapustiti oddelek podaljšanega bivanja zaradi 
drugih obveznosti, je odhod možen le s pisnim obvestilom staršev ali skrbnika, ki 
ga predhodno predloži učiteljici podaljšanega bivanja.  
 
Učenca je potrebno v podaljšano bivanje prijaviti s pisno prijavo in ga tudi v 
primeru izpisa s pisno odjavo odjaviti. 
 
Tečaj plavanja 
Tečaj plavanja bo organiziran za učence 2. razreda in obsega 20-urno učenje plavanja 
v okviru predmeta šport (dejavnost financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Športni in mladinski center Piran). Plavalni tečaj organiziramo v 
dopoldanskem času, junija 2019. Vodijo ga mentorji z licencami za poučevanje 
plavanja iz Plavalnega kluba Žusterna. Na plavalni tečaj učence spremlja 
razredničarka. 
 

RAZRED KJE? KDAJ? 

2. razred Bernardin (plavalni tečaj)  od 3. 6. do 14. 6. 2019 

 
Šola v naravi (ŠVN) 
ŠVN je del razširjenega programa osnovnošolskega učnega načrta. Šola jo mora med 
osnovnošolskim izobraževanjem obvezno ponuditi dvakrat, lahko pa jo organizira tudi 
večkrat.  
Šola v naravi omogoča, da se učni proces iz šole prenese na drugo lokacijo, ki 
predstavlja pestro učno okolje, v katerem se učenci učijo, ponavljajo in poglabljajo 
znanje, spoznavajo, odkrivajo, raziskujejo, razvijajo socialne veščine in življenjske 
spretnosti.  
 

RAZRED KJE? KDAJ? 

1. razred Dom Medved, Medvedje Brdo (CŠOD) od 8. do 12. 4. 2019 

3. razred 

3. razred, PŠ 

Strunjan 

Dom Lipa (CŠOD) 

od 25. do 29. 3. 2019 

od 1. do 5. 4. 2019 

5. razred - 

smučanje 

Mladinski dom Punkl (Ravne na 

Koroškem) 

od 11. do 15. 2. 2019 

od 18. do 22. 2. 2019  

od 4. do 8. 3. 2019   
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Status učencev 
Šola lahko dodeli učencu status perspektivnega športnika, status vrhunskega 
športnika, status perspektivnega mladega umetnika in status vrhunskega mladega 
umetnika. 
Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši oz. zakoniti zastopniki 
učenca na predpisanem obrazcu do 15. septembra tekočega šolskega leta v tajništvo 
šole. Starši lahko za pridobitev statusa zaprosijo kadarkoli tudi med šolskim letom. 
Status učencev je urejen s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti. Učencu s 
statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s 
pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodi se obiskovanje pouka, druge 
dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.  
Več informacij in obrazci za vlogo se nahajajo na spletni strani šole: 
http://www.oslucija.si oz. pri pomočnici ravnateljice. 
 
Interesne dejavnosti (ID) 
Organizirali in izvajali bomo različne interesne dejavnosti z družboslovno-kulturnega 
področja, s področja naravoslovja in tehnike ter s področja športa. 
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.  
Učence, ki se na interesne dejavnosti vključujejo med podaljšanim bivanjem (če so 
prijavljeni), mentorji prevzamejo z vednostjo učitelja podaljšanega bivanja in jih po 
končani dejavnosti pospremijo v skupino podaljšanega bivanja. Če otrok po 
zaključeni dejavnosti odide domov, morajo o tem starši pisno obvestiti učitelja 
podaljšanega bivanja.  
V okviru interesnih dejavnosti bodo v nekaterih primerih organizirane tudi priprave 
na tekmovanja (šolska, regijska, državna), in sicer v obdobju pred posameznimi 
tekmovanji. 
 

Interesna dejavnost Razred Mentor, izvajalec Ure 

Športne dejavnosti 

pravljična joga od 1. do 3. r. Mojca Arzenšek 20 

joga  od 4. do 9. r. Mojca Arzenšek 20 

ples od 1. do 3. r. Tina Manfreda 70 

latino dance od 2. do 5. r. Manja K. Živković 70 

sproščanje in čuječnost od 1. do 3. r.  Klara Srakar 35 

športne urice 3. r. Katarina Levačić  

ples 4., 5. r. Špela Korent 70 

latino dance od 6. do 9. r. Manja K. Živković 70 

košarka 1. r.  Bojan Jerman 70 

košarka 2., 3. r. Bojan Jerman 70 

rokomet – deklice 1. r. RK Piran 70 

rokomet – deklice 2., 3. r. RK Piran 70 

rokomet – deklice  PŠ Strunjan RK Piran 70 

tenis 1. r. TK Val 35 

nogomet 1 1. r. NK Portorož - Piran 70 

nogomet 2 2. r. NK Portorož - Piran 70 

odbojka  od 2., 3. r. Volley club 35 

odbojka 1. r. Volley club 35 

odbojka – deklice od 1. do 3. r. ŠD Piran 70 
šah od 1. do 4. r. Šahovsko društvo Piran 70 



Publikacija Osnovne šole Lucija  2018/19 

  [20] 

šah od 5. do 9. r. Šahovsko društvo Piran 70 

karate od 1. do 3. r. Društvo za borilne 

veščine Piran 

35 

art – plesne igre od 1. do 3. r. Art dance studio 

Portorož 

35 

twirling od 1. do 3. r. Twirling klub Piran 35 

 
 Interesna dejavnost Razred Mentor, izvajalec Ure 

Ustvarjalne dejavnosti 

pravljično ustvar. 

krožek 

1., 2. r. Mirjana Breulj 70 

likovni krožek od 6. do 9. 

r. 

Mojca Lenardič 70 

likovni krožek od 1. do 4. 

r. 

Andrejka Ozebek 35 

scenski krožek od 4. do 9. 

r. 

Andrejka Ozebek 30 

 
Interesna dejavnost Razred Mentor, izvajalec Ure 

Dejavnosti družbeno-kulturnega področja 

bralna značka (slov.) od 7. do 9. r. Nina Grabljevec real. 

bralna značka (slov.) 6., 7. r. Dragica Kocjančič real. 

bralna značka (slov.) 6., 8., 9. r. Ana Horvat real. 

bralna značka (slov.) 6. r. Polona Lilić real. 

bralna značka (slov.) od 1. do 5. r. razredničarke, druge 

učiteljice 

real. 

Bralna značka (itd.) od 5. do 9. r Kristina Budin, Jana 

Pelicon 

real. 

Branje (VKMB) 3. r. Tanja Zadel real. 

angleška bralna značka 2., 3. r. Polona Lilić 35 

otroški pevski zbor 1. r. Katja S. Zafred 70 

otroški pevski zbor od 2. do 5. r. Katja S. Zafred 70 

pevski zbor PŠ 

Strunjan 

od 1. do 4. r. Katja S. Zafred 70 

ansambelska igra Od 3. do 5. r. Evi Sever 35 

mladinski pevski zbor od 6. do 9. r. Katja S. Zafred 70 

šolski ansambel Od 6. do 9. r. Katja S. Zafred 70 

radijski novinarji in 
šolski blog 

od 6. do 9. r. Tina Manfreda 70 

gledališki krožek od 3. do 5. r. Mojca Čok, Klara Srakar 205 

knjižni molji od 2. do 5. r. Ana Mašera 35 

branje pravljic v 

italijanščini 

od 1. do 4. r. Erika Lobenwein 30 

branje pravljic v 

italijanščini 

PŠ Strunjan Erika Lobenwein 30 

zabavna italijanščina 1 2., 3. r. Kristina Budin 35 

zabavna italijanščina 2 4., 5. r. Jana Pelicon 35 

filmska delavnica 8., 9. r. Manja K. Živković, 

Steinbacher 

140 

prostovoljstvo (UPS) od 5. do 9. r. Horvat, Lilić, Manfreda 105 

šolska skupnost od 6. do 9. r. Tanja Š. Milutinović, Tina 
Manfreda, Alison Ribarič, 

Andreja Klančar 

80 
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Interesna dejavnost Razred Mentor, izvajalec Ure 

Naravoslovne in tehnične dejavnosti 

razvedrilna matematika 5., 6. r. Saša Sašić 35 

razvedrilna matematika od 7. do 9. r. Andreja Klančar 35 

eko krožek od 5. do 9. r. Veronika Marinac 40 

vrtnarski krožek PŠ Strunjan Dejana Omerza 35 

podjetniški krožek od 6. do 9. r. Alison Ribarič 35 

krožek za razmišljanje od 5. do 7. r.  Alison Ribarič  35 

raziskujem bližnjo 

okolico 

Od 2. do 4. r Krajnc, Breulj, Š. 

Milutinović, Susman 

70 

Priprave na tekmovanje 

krožek slovenščine 6., 7. r. Dragica Kocjančič 35 

krožek slovenščine 8., 9. r Nina Grabljevec 35 

Cankarjevo tekmovanje 5. r. Ana Mašera 10 

Cankarjevo tekmovanje 4. r. Ana Mašera 10 

geografski krožek od 6. do 9. r. Tina Počkar 30 

vesela šola od 4. do 6. r. Mojca Čok 10 

vesela šola, Male sive 
celice 

od 7. do 9. r. Ana Horvat 20 

tekmovanje iz zgodovine od 6. do 9. r. Vivjana Besednjak 35 

tekmovanje iz fizike 8., 9. r. Lijana Turk 35 

 
Kolesarski izpit  
Šola organizira usposabljanje preverjanja znanja in praktičnih sposobnosti za 
samostojno vožnjo s kolesom za učence, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 10 
let. Po usposabljanju opravijo še kolesarski izpit. Organizirane dejavnosti iz 
preventivne vzgoje v prometu bodo potekale v dogovarjanju z mentoricama dejavnosti 
Tanjo Zadel in Alenko Vončina Geršak. 
 
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Šolska svetovalna služba se zaradi svojega posebnega strokovnega znanja vključuje 
v reševanje pedagoških in socialnih vprašanj z vsemi udeleženci na šoli. ŠSS izvaja 
tudi pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci in starši. Na voljo je vsak 
delovnik od 7. do 14. ure, v času govorilnih ur pa tudi popoldne od 17.00 do 19.00. 
Šolska svetovalna služba sodeluje s strokovnjaki Svetovalnega centra iz Ljubljane, 
Pedopsihiatrične ambulante Lucija, Osnovne šole s prilagojenim programom 
Strunjan, Centra za korekcijo sluha in govora Portorož, s Centrom za socialno delo 
in s svetovalnimi delavci iz drugih okoliških osnovnih šol. 
 
Šolsko svetovalno službo predstavljata: 
o pedagoginja Neva Strel Pletikos in  

o psihologinja Simona Zgaga.  
 
Ure dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami izvaja psihologinja 
in inkluzivna pedagoginja Erika Lobenwein. 
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Mobilne sodelavke, ki se vključujejo v delo z otroki s posebnimi potrebami (z odločbo) 
so: 
   

Šolska svetovalna služba in učiteljice za dodatno strokovno pomoč 

Neva Strel Pletikos svetovalna delavka – pedagoginja, učiteljica za DSP 

Simona Zgaga svetovalna delavka – psihologinja, učiteljica za DSP 

Erika Lobenwein učiteljica za DSP - psihologinja in inkluzivna 

pedagoginja 

Učiteljice za dodatno strokovno pomoč - mobilne sodelavke CKSG 

Portorož 

Ivica Bučar Jejčič surdopedagoginja 

Nika Hribernik logopedinja 

Tamara Milanković 
(Saša Podobnikar) 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

Učiteljice za dodatno strokovno pomoč - mobilne sodelavke CUEV 

Strunjan 

Lea Ražman specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

Vesna Koren Tuljak specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

Barbara Valič socialna pedagoginja 

 
 

VARNA POT 

 
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, morajo na poti v šolo in iz nje 
poleg odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.  
 
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. 
 
Šola seznani učence in starše z najnevarnejšimi prometnimi odseki. Prehodi za pešce 
so v okolici naše šole označeni in na začetku šolskega leta tudi nadzorovani s strani 
prometne policije in prostovoljcev. Cesta ob šoli je zelo  prometna (tudi tovorni 
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promet), zato moramo biti, ko prihajamo v šolo in odhajamo iz šole, zelo previdni. 
Prav tako moramo upoštevati prometne predpise in prometno signalizacijo okrog šole. 
Vsebine s področja prometne vzgoje učitelji vključujejo v letne učne priprave (od 1. 
do 9. razreda). 
 
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). 
 
Načrt varnih šolskih poti 
Načrt varnih šolskih poti je izdelan na osnovi določil Zakona o osnovni šoli in Zakona 
o pravilih cestnega prometa. Izdelali smo ga v sklopu projekta Rosee leta 2014 na 
območju OŠ Lucija in na območju podružnične šole in vrtca Strunjan. 
 
Načrt varnih poti na območju Osnovne šole Lucija: 
 
1. Dostavna ploščad pri piceriji Santa Lucija in pralnici.  
2. Parkirišče pri trgovine semenarne.  
3. Območje dostopne poti do Športnega in mladinskega centra. 
4. Začetek pešpoti med vrtcem Morje in Osnovno šolo Lucija.  
5. Dostopi do parkirnega prostora in stanovanjskih blokov na Šolski ulici.  
6. Parkirni prostor pred vrtcem Morje. 
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Načrt varnih poti na območju podružnične šole Strunjan: 

 
 
Prevozi učencev 
Osnovna šola Lucija nima organiziranega šolskega avtobusa. 
 
V skladu z 56. členom Zakona o osnovni šoli: 
o ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče 
oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. V dogovoru s podjetjem avtobusnih 
prevozov učenci dobijo brezplačen abonament, ki ga naročijo v tajništvu šole  in 
o učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega 
prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ 
za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v 
šolo. 
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PROGRAM ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH IN TEHNIŠKIH DNI 

 
Dnevi dejavnosti so del obveznega programa, ki so vključeni v predmetnik. Potekajo 
po Letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. 
 
 RAZRED 

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

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 
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1. razred 

 

DEJAVNOST VSEBINA DATUM NOSILEC/-I 

KULTURNI DNEVI 

1. šolski dan 3. september učiteljice 

Gledališka predstava 
Koper 

2. oktober Kocjančič 

Pustovanje 5. marec učiteljice 

KD Pravljični dan 21. december učiteljice 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Ustvarjalna delavnice 4. oktober učiteljice 

Poklici 2. februar učiteljice 

Naprave na veter ŠVN CŠOD 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Škocjanski zatok 26. marec učiteljice 

Živali doma Medved ŠVN CŠOD 

Živalski vrt Ljubljana 9. maj učiteljice 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Spoznavni dan s starši 29. september Drofenik 

Pohod v ŠVN ŠVN CŠOD 

Pohod v ŠVN ŠVN CŠOD 

Zlati sonček 7. maj Drofenik 

Kros 24. maj Drofenik 

ŠOLA V NARAVI Dom Medved 8. 4.-12. april CŠOD 

PROJEKTNI DNEVI 

Varno v prometu 

Dediščina mesta Piran 

Plavanje na mestni 

plaži 

september 

maj 

junij 

učiteljice 

učiteljice 

učiteljice 
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2. razred 

 

DEJAVNOST VSEBINA DATUM NOSILEC/-I 

KULTURNI 
DNEVI 

1. šolski dan 3. september učiteljice 

Otroci po svetu 29. september učiteljice 

Gledališče Koper oktober Kocijančič 

Prešernov dan 7. februar učiteljice 

TEHNIŠKI 
DNEVI 

Pustne maske 5. marec učiteljice 

Izdelek iz odpadnega materiala 19. april učiteljice 

Ustvarjalna delavnica 4. oktober učiteljice 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Čutila 17. april učiteljice 

Travnik 7. maj učiteljice 

Morska obala 21. junij učiteljice 

ŠPORTNI 
DNEVI 

Starinske igre 2. oktober Drofenik 

Pohod Parenzana marec Drofenik 

Pohod Seča september Drofenik 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

Plavanje Junij učiteljice 

EKSKURZIJA Šolski muzej Ljubljana 13. maj učiteljice 

PROJEKTNI 

DNEVI 

Pravljični december 

Novoletne voščilnice 

Zaključek šolskega leta 

21. december 

30. november 

24. junij 

učiteljice 
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1., 2. razred PŠ Strunjan 

 

DEJAVNOST VSEBINA DATUM NOSILEC/-I 

KULTURNI DNEVI 

Prvi šolski dan 3. september Marinac 

Gledališka predstava oktober Kocjančič 

Proslava ob kulturnem dnevu 
(Lucija) 

7. februar učiteljice 

Pust 5. marec Marinac 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Ustvarjalna delavnica 5. november učiteljice 

Snovi 6. marec Marinac 

Izdelava inštrumenta 9. maj Marinac 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Škocjanski zatok 3. oktober učiteljice 

Čebelarji  8. junij učiteljice 

Travnik v ŠVN ŠVN CŠOD 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Srečanje podružničnih šol- lov na 

zaklad 
4. oktober Jerman 

Pohod po domačem kraju: 1. – 3. 

razreda 
november Marinac 

Pohod v ŠVN ŠVN CŠOD 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

Plavanje 19. junij Jerman 

EKSKURZIJA Živalski vrt 9. maj Marinac 

Šola v naravi Dom Lipa 1. – 5. april 
Marinac, 

Omerza 

PROJEKTNI DNEVI 
Medgeneracijsko srečanje s CU 
Elvira Vatovec 

oktober 
Marinac, 
Omerza 
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3. razred 

 

DEJAVNOST VSEBINA DATUM NOSILEC/-I 

KULTURNI DNEVI 

Spoznavni dan 3. september učiteljice 

Gledališče oktober Kocjančič 

Pust 5. marec učiteljice 

Skok v novo leto 21. december učiteljice 

TEHNIŠKI 
DNEVI 

Ustvarjalna delavnica 4. oktober učiteljice 

Poštevanka 2. februar učiteljice 

ŠVN ŠVN CŠOD 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Dan za zdravje 29. september učiteljice 

ŠVN ŠVN CŠOD 

Korte 13. maj Baloh 

ŠPORTNI 
DNEVI 

Kokoška september Drofenik 

ŠVN pohod ŠVN CŠOD 

Tenis 9. maj učiteljice 

Kros 24. maj Drofenik 

Plavanje 20. junij Drofenik 

EKSKURZIJA Piran junij učiteljice 

ŠOLA V NARAVI CŠOD Lipa 
25. 3. – 29. 3. 

1. 4. – 5. 4. 

učiteljice 

PROJEKTNI DNEVI 

Tačke pomagačke 

Prešerno o Prešernu 

Kitajska kultura 3.a 
Kitajska kultura 3.b 

Kitajska kultura 3.a 

Dan Zemlje 

Merjenje 

Učilnica v naravi 
Slovenija 

Zadnji šolski dan 

2. 10. 

7. 2. 

16. 4. 

(izven DD) 
17. 4. 

18. 4. 

19. 4. 

7. 5. 

maj  

(izven DD) 
maj  

(Izven DD) 

21. 6. 

učiteljice 
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4. razred 
 

DEJAVNOST VSEBINA ČAS NOSILEC 

KULTURNI 

DNEVI 

Prvi šolski dan 3. september učiteljice 

Svetovni dan jezikov 29. september učiteljice 

Gledališče Koper 3. oktober Kocjančič 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Ustvarjalne delavnice 2. oktober učiteljice 

Varno v prometu 4. oktober 
Zadel, V. 

Geršak 

Obdelava lesa april Zadel 

NARAVOSLOVN

I DNEVI 

Hiša eksperimentov 2. februar učiteljice 

Živaloslovje 17. april učiteljice 

Orientacija, šolska učna pot 18. april učiteljice 

Pretvarjanje merskih enot 7. maj učiteljice 

ŠPORTNI 
DNEVI 

Vremščica september Levačić 

Atletika 21. november Jerman 

Pohod po domači pokrajini 19. april Levačić 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

Junaki plaže 21. junij učiteljice 

EKSKURZIJA Pokrajinski muzej KP 13. maj učiteljice 
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3. in 4. razred Strunjan 

 

DEJAVNOST VSEBINA DATUM 
NOSILEC/-
I 

KULTURNI 

DNEVI 

Prvi šolski dan 3. september Omerza 

Gledališka predstava oktober Kocjančič 

Kaj bom po poklicu? 5. februar Omerza 

Proslava ob kulturnem dnevu (Lucija) 7. februar učiteljice 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Ustvarjalna delavnica 5. november Omerza 

Ura in svetilnik 7. marec Omerza 

Merjenje 7. maj Omerza 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Škocjanski zatok 3. marec Omerza 

Planeti 4.r, čutila 3. r 9. maj Omerza 

Travnik  3. r., Rastlinski svet 4. r. v 

ŠVN 
ŠVN CŠOD 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Srečanje podružničnih šol- lov na 

zaklad  
4.oktober 

Jerman, 

Omerza 

Nordijska hoja in orientacija v 

domačem kraju 
6. marec Omerza 

Pohod po domačem kraju 3. r. / 

Atletika 4. r. 

21. 

november 
Marinac 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

Plavanje 19. junij Jerman 

EKSKURZIJA Živalski vrt 9. maj Omerza 

ŠOLA V NARAVI Dom Lipa 1. – 5. april 
Marinac, 

Omerza 

PROJEKTNI 

DNEVI 

Medgeneracijsko srečanje s CU Elvira 

Vatovec 
oktober 

Omerza, 

Marinac 
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5. razred 

 

DEJAVNOST VSEBINA ČAS NOSILEC 

KULTURNI 
DNEVI 

Prvi šolski dan 3. september učiteljice 

Moja vizija Slovenije 21. december učiteljice 

Reka učenja 7. februar učiteljice 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Izdelava ptičje krmilnice – hiša 
eksperimentov 

17. april 
učiteljice 

Od niti do oblačila (Pokrajinski muzej) 3. oktober učiteljice 

Vezava: papir- volna 

 
4. oktober 

učiteljice 

Dejavnosti in priprava zdravega obroka 2. februar učiteljice 

NARAVOSLOV

NI DNEVI 

Posledice onesnaževanja prsti, vode, 

zraka. 
18. april 

učiteljice 

Otroci sveta 

 
2. oktober 

učiteljice 

Zeliščni vrt v lončkih 7. maj učiteljice 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Plavanje Žusterna 19. junij Turk, E. 

Atletika 22. november Jerman 

Pohod Tinjan - Dekani 13. maj Turk, E. 

Zimski pohod ŠVN Februar, marec učiteljice 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

EKSKURZIJA Škocjanske jame 19. april učiteljice 

ŠOLA V 
NARAVI 

Zimska šola v naravi (Ravne na 
Koroškem) 

11. – 15. februar 
18. – 22. februar 

4. – 8. marec 

učiteljice 

PROJEKTNI 

DNEVI 

Svetovni dan jezikov 

 
29. september učiteljice 
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6. razred 

 

DEJAVNOST VSEBINA ČAS NOSILEC 

KULTURNI 
DNEVI 

1. šolski dan 3. september Razredniki 

Pravljica 21. december Kocjančič 

Detektivske zgodbe 2. februar 
Grabljevec, 
Kocjančič 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Ustvarjalne delavnice 2., 3., 4. oktober Čelić 

Ročna izdelava papirja 17., 18., 19. april Zadel 

Interier 7., 9., 13. maj Lenardič 

Mivka 20. junij Čelić 

NARAVOSLOV

NI DNEVI 

Obdelava podatkov 2., 3., 4. oktober Klančar, Sašić 

Vesolje 5. marec Počkar 

Istrska kuhinja / CAP 17., 18., 19. april 
Delgiusto, 

Ozimec 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Pohod - Slavnik 29. september Kolenc 

Veslarna 2., 3., 4. oktober Kolenc 

Atletika 23. november Jerman 

Bazen junij Turk, E. 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

EKSKURZIJA Ekskurzija - Kras maj Baloh 

PROJEKTNI 

DNEVI 

Gledališče 

Bralni dan 

oktober 

17., 18., 19. april 

Kocjančič 

Kocjančič, Lilić 
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7. razred 
 
DEJAVNOST VSEBINA ČAS NOSILEC 

KULTURNI 

DNEVI 

Dan jezikov 29. september Ozimec 

Rastem s knjigo 2., 3., 4. oktober Kocjančič 

Branje – naj potovanje 21. december Grabljevec 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Ustvarjalne delavnice 2., 3., 4. oktober Zadel 

Ljudsko izročilo 2. februar Lenardič 

Obdelava gradiv 1 18. april Čelić 

Obdelava gradiv 2 19. april Čelić 

NARAVOSLOV

NI DNEVI 

Obdelava podatkov 5., 6. marec Sašić, Klančar 

Odraščanje 5., 6. marec P. Rakar 

Vodarna 13. maj Besednjak 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Pohod na Slivnico september Klančar 

Kraški rob 17. april Turk, E. 

Športne igre 7. maj Kolenc 

Bazen junij Turk, E. 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

EKSKURZIJA Ekskurzija - Bohinj 9. maj Počkar 

PROJEKTNI 

DNEVI 

Gledališče 

Dan italijanščine 

Oktober 

4. oktober 

Kocjančič 

Lavrenčič 
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8. razred 

 

DEJAVNOST VSEBINA ČAS NOSILEC 

KULTURNI 
DNEVI 

Dan jezikov 29. september Ozimec 

Branje – naj potovanje 2. oktober Grabljevec 

Dan italijanščine 17., 18., 19. april Budin 

TEHNIŠKI 
DNEVI 

Ustvarjalne delavnice 1. oktober Zadel 

Etno dogodek 2., 6., 7. februar  Čelić 

Požarna varnost 17., 18., 19. april Delgiusto 

Poklicna orientacija april 
S. Pletikos, 
Zgaga 

NARAVOSLOV

NI DNEVI 

Prva pomoč 2., 6., 7. februar P. Rakar 

Idrija 17. april Baloh 

Večkotniki 7., 9., 13. maj Sašić, Klančar 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Pohod na Nanos september Turk, E. 

Pohod - Kubed 18. april Turk, E. 

Športne igre 19. april Kolenc 

WIBIT junij Kolenc 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

EKSKURZIJA 
Ekskurzija – Trubarjeva 

domačija 
3. oktober Baloh 

PROJEKTNI 

DNEVI 

Gledališče 

Hitrost 

Podnebne spremembe 
Glasba 

Oktober 

4., 5., 8. 10. 

21. december 
2., 6., 7. februar 

Kocjančič 

Turk, L. 

Baloh 
S. Zafred 
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9. razred 
 
DEJAVNOST VSEBINA ČAS NOSILEC 

KULTURNI 

DNEVI 

Dan jezikov 29. september Ozimec 

Bralni dan 21. december Ozimec 

Branje – naj potovanje 17. april Horvat 

TEHNIŠKI 

DNEVI 

Karierna orientacija 2., 3., 4. oktober 
S. Pletikos, 

Zgaga 

Ustvarjalne delavnice 2., 3., 4. oktober Lenardič 

Umetnost v času 7. februar Lenardič 

Stavbarstvo 3. marec Lenardič 

NARAVOSLOV

NI DNEVI 

Oživljanje 2., 3., 4. oktober P. Rakar 

Obdelava podatkov 17., 18., 19. april Klančar, Sašić 

Cerkniško jezero april Počkar 

ŠPORTNI 

DNEVI 

Pohod na Snežnik september Turk, E. 

Pohod po domačem kraju 2. februar Turk, E. 

Športne igre 9. maj Kolenc 

Vodne aktivnosti 12. junij Kolenc 

Kros 24. maj Aktiv ŠPO 

EKSKURZIJA 
Ekskurzija – Kobarid - 

Kolovrat 
oktober Besednjak 

PROJEKTNI 

DNEVI 

Gledališče 
Gledališče – TJA 

Dan Zemlje 

 

Zgodovina 

Spolnost 

Ekskurzija - Trst 

Oktober 
20. december 

17., 18., 19. april 

 

7., 13. maj 

7., 13. maj 

maj 

Kocjančič 
Arzenšek 

P. Rakar, Turk, 

L., Grabljevec 

Besednjak 

P. Rakar 

Lavrenčič  
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Razporeditev športnih, naravoslovnih, tehniških in kulturnih dni v šolskem letu 
2018/2019 po mesecih 
 

SEPTEMBER 

 

datum / 
razred 

PONEDELJEK,  
3. september SOBOTA 29. september 

  dan dejavnosti nosilec dan dejavnosti nosilec 

1. razred 
KD Prvi šolski 
dan učiteljice ŠD Spoznavni dan s starši Drofenik 

2. razred 

KD Prvi šolski 

dan učiteljice 
KD Otroci po svetu / Dan za 

zdravje učiteljice 

PŠ Strunjan 

KD Prvi šolski 

dan učiteljice POUK   

3. razred 

KD Prvi šolski 

dan učiteljice KD Dan za zdravje učiteljice 

4. razred 

KD Prvi šolski 

dan učiteljice 
KD Dan jezikov / Dan za 

zdravje učiteljice 

5. razred 
KD Prvi šolski 
dan učiteljice 

PD Dan jezikov /  Dan za 
zdravje učiteljice 

6. razred 

PD Prvi šolski 

dan učiteljice KD Dan jezikov Ozimec 

7. razred POUK   KD Dan jezikov Ozimec 

8. razred POUK   KD Dan jezikov Ozimec 

9. razred POUK   KD Dan jezikov Ozimec 

 
Izven dni dejavnosti: 
 

razred dejavnost datum nosilec 

2. razred ŠD Pohod Seča september Drofenik 

3. razred ŠD Kokoška september Drofenik 

4. razred ŠD Pohod Vremščica september Levačič 

6. razred ŠD Slavnik september Kolenc 

7. razred ŠD Pohod na Slivnico september Klančar 

8. razred ŠD Pohod na Nanos september Turk, E. 

9. razred ŠD Pohod na Snežnik september Turk, E. 
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OKTOBER 

 

datum / 
razred TOREK 2. oktober SREDA, 3. oktober ČETRTEK, 4. oktober 

  

dan 

dejavnosti nosilec dan dejavnosti nosilec dan dejavnosti nosilec 

1. razred POUK   
PD filmska 

predstava učiteljice 
TD Ustvarjalne 

delavnice učiteljice 

2. razred 

ŠD Starinske 

igre Drofenik 
PD filmska 

predstava učiteljice 
TD Ustvarjalne 

delavnice učiteljice 

PŠ 

Strunjan POUK   
ND Škocjanski 

zatok učiteljice 
ŠD Srečanje 

podružničnih šol Jerman 

3. razred 
PD Tačke 
pomagačke učiteljice 

PD Ogled filma - 
My giraffe učiteljice 

TD Ustvarjalne 
delavnice učiteljice 

4. razred 

TD Ustvarjalne 

delavnice učiteljice 
PD Ogled filma - 

My giraffe učiteljice 
TD Varno v 

prometu 

V. Geršak, 
Zadel 

5. razred 

ND Otroci 

sveta učiteljice 
PD Ogled filma - 

My giraffe učiteljice 
TD Vezava: papir - 

volna učiteljice 

6. a 

ND Obdelava 

podatkov 

Klančar, 
Sašić ŠD Veslarna Kolenc 

TD Ustvarjalne 

delavnice Čelić 

6. b 

TD Ustvarjalne 

delavnice Čelić 
ND Obdelava 

podatkov 

Klančar, 
Sašić ŠD Veslarna Kolenc 

6. c ŠD Veslarna Kolenc 
TD Ustvarjalne 

delavnice Čelić 
ND Obdelava 

podatkov 

Klančar, 
Sašić 

7. a 
KD Rastem s 
knjigo Kocjančič 

TD Ustvarjalne 
delavnice Zadel 

PD Dan 
italijanščine Lavrenčič 

7. b 

TD Ustvarjalne 

delavnice Zadel 
KD Rastem s 

knjigo Kocjančič 
PD Dan 

italijanščine Lavrenčič 

8. razred 

KD Branje - naj 

potovanje Grabljevec 

Ekskurzija - 

Trubarjeva 

domačija Baloh 8. a - PD Hitrost Turk, L. 

9. a 
TD Karierna 
orientacija 

S. 
Pletikos, 
Zgaga ND Oživljanje P. Rakar 

TD Ustvarjalne 
delavnice Lenardič 

9. b 

TD Ustvarjalne 

delavnice Lenardič 
TD Karierna 

orientacija 

S. 
Pletikos, 
Zgaga ND Oživljanje P. Rakar 

9. c ND Oživljanje P. Rakar 
TD Ustvarjalne 

delavnice Lenardič 
TD Karierna 

orientacija 

S. Pletikos, 
Zgaga 

 
Izven dni dejavnosti: 
 

razred dejavnost datum nosilec 

5. - 9. razred PD Gledališče oktober Kocjančič 

1. - 4. razred KD Gledališče oktober Kocjančič 

9. razred 
Ekskurzija - Kobarid, 
Kolovrat oktober Besednjak 

8. razred TD Ustvarjalne delavnice ponedeljek, 1. 10. Zadel 

8. b PD Hitrost petek, 5. 10. Turk, L. 

8. c PD Hitrost ponedeljek, 8. 10. Turk, L. 

PŠ Strunjan PD Medgeneracijsko srečanje oktober Marinac, Omerza 
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NOVEMBER 
 
Izven dni dejavnosti: 
 

razred dejavnost datum nosilec 

4. razred ŠD Atletika sreda, 21. 11. Jerman 

5. razred ŠD Atletika četrtek, 22. 11. Jerman 

6. razred ŠD Atletika petek, 23. 11. Jerman 

PŠ Strunjan 

ŠD Atletika (4. r.) / Pohod po 

domačem kraju (1.-3. r.) sreda, 21. 11. 

Marinac, 
Levačić 

PŠ Strunjan TD Novoletna delavnica ponedeljek, 5. 11. učiteljice 

 

 

DECEMBER 

 
datum / razred PETEK, 21. december 

  dan dejavnosti nosilec 

1. razred KD Pravljični dan učiteljice 

2. razred POUK   

PŠ Strunjan POUK   

3. razred KD Skok v novo leto učiteljice 

4. razred POUK   

5. razred KD Moja vizija Slovenije učiteljice 

6. razred KD Pravljica Kocjančič 

7. razred KD Branje – naj potovanje Grabljevec 

8. razred PD Podnebne spremembe Baloh 

9. razred KD Bralni dan Ozimec 

 
Izven dni dejavnosti: 
 

Razred Dejavnost Datum Nosilec 

9. razred PD Gledališče TJA Četrtek, 20. 12. Arzenšek 
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FEBRUAR 

 

datum / 
razred SOBOTA, 2. februar ČETRTEK, 7. februar 

  dan dejavnosti nosilec dan dejavnosti nosilec 

1. razred TD Poklici učiteljice POUK   

2. razred ŠD Pohod - Parencana Drofenik KD Prešernov dan učiteljice 

PŠ Strunjan 

TD Kaj bom po poklicu (3., 

4. r) Omerza 
KD Proslava ob 

kulturnem dnevu učiteljice 

3. razred TD Poštevanka učiteljice 
PD Prešerno o 

Prešernu učiteljice 

4. razred ND Hiša eksperimentov učiteljice POUK   

5. razred 

TD Priprava zdravega 

obroka učiteljice KD Reka učenja učiteljice 

6. razred KD Detektivske zgodbe 

Grabljevec, 
Kocjančič POUK   

7. razred TD Ljudsko izročilo Lenardič POUK   

8. a TD Etno dogodek Čelić PD Glasba S. Zafred 

8. b ND Prva pomoč P. Rakar TD Etno dogodek Čelić 

8. c PD Glasba S. Zafred ND Prva pomoč P. Rakar 

9. razred 
ŠD Pohod po domačem 
kraju Turk, E. 

TD Umetnost v 
času Lenardič 

  
 
Izven dni dejavnosti: 
  

Razred Dejavnost Datum Nosilec 

8.a ND Prva pomoč Sreda, 6. 2. P. Rakar 

8.b PD Glasba Sreda, 6. 2. S. Zafred 

8.c TD Etno dogodek Sreda, 6. 2. Čelić 
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MAREC 

 

datum / razred TOREK, 5. marec 

  dan dejavnosti nosilec 

1. razred KD Pustovanje učiteljice 

2. razred TD Pustne maske učiteljice 

PŠ Strunjan KD Pustovanje (1., 2. r.) Marinac 

3. razred KD Pustovanje učiteljice 

4. razred POUK   

5. razred POUK   

6. razred ND Vesolje Počkar 

7. a ND Obdelava podatkov Sašić, Klančar 

7. b ND Odraščanje P. Rakar 

8.razred POUK   

9. razred TD Stavbarstvo Lenardič 

  
 
Izven dni dejavnosti: 
 

razred dejavnost datum nosilec 

7. b ND Odraščanje sreda, 6. 3. P. Rakar 

7. a ND Obdelava podatkov sreda, 6. 3. Sašić, Klančar 

1. razred ND Škocjanski zatok torek, 26. 3. učiteljice 

PŠ Strunjan 

TD Snovi (1., 2. r.) / ŠD Nordijska hoja in 

orientacija v domačem kraju (3., 4. r.) sreda, 6. 3. učiteljice 

PŠ Strunjan TD Ura in svetilnik (3., 4. r.) četrtek, 7. 3. učiteljice 

5. razred ŠD Pohod Tinjan - Dekani marec Jerman 
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APRIL 

 

datum / 
razred SREDA, 17. april ČETRTEK, 18. april PETEK, 19. april 

 dan dejavnosti nosilec 

dan 

dejavnosti nosilec dan dejavnosti nosilec 

1. razred POUK   POUK   POUK   

2. razred ND Čutila učiteljice POUK   

TD Izdelek iz 

odpadnega 

materiala učiteljice 

PŠ 

Strunjan POUK   POUK   
ŠD Pohod - 

Strunjan Jerman 

3. razred 

PD Kitajska 

kultura (3. b) učiteljice 
PD Kitajska 

kultura (3. c) učiteljice PD Dan Zemlje učiteljice 

4. razred ND Živaloslovje učiteljice 

ND 

Orientacija, 

šolska učna 
pot učiteljice 

ŠD Pohod po 

domači 
pokrajini Levačić 

5. razred TD Hladilna torba učiteljice 
ND Svetovni 
dan Zemlje učiteljice 

Ekskurzija - 

Škocjanske 
jame učiteljice 

6. a 
TD Ročna izdelava 
papirja Zadel 

PD Bralni 
dan 

Kocjanči, 
Lilić 

ND Istrska 
kuhinja / CAP 

Delgiusto, 
Ozimec 

6. b 

ND Istrska 

kuhinja / CAP 

Delgiust, 
Ozimec 

TD Ročna 
izdelava 

papirja Zadel PD Bralni dan 

Kocjanč, 
Lilić 

6. c PD Bralni dan 

Kocjanči, 
Lilić 

ND Istrska 

kuhinja / 

CAP 

Delgiusto, 
Ozimec 

TD Ročna 

izdelava 

papirja Zadel 

7. razred ŠD Kraški rob Turk, E. 
TD obdelava 

gradiv 1 Čelić 
TD obdelava 

gradiv 2 Čelić 

8. razred ND Idrija Baloh 
ŠD Pohod - 

Kubed Turk, E. 
ŠD Športne 

igre Kolenc 

9. a 

ND Obdelava 

podatkov 

Klančar, 
Sašić 

PD Dan 

Zemlje 

P. Rakar, 
Turk, L., 
Grabljevec 

KD Branje – 

naj potovanje Horvat 

9. b 

KD Branje – naj 

potovanje Horvat 
ND Obdelava 

podatkov 

Klančar, 
Sašić PD Dan Zemlje 

P. Rakar, 
Turk, L., 
Grabljevec 

9. c PD Dan Zemlje 

P. Rakar, 
Turk, L., 
Grabljevec 

KD Branje – 

naj potovanje Horvat 
ND Obdelava 

podatkov 

Klančar, 
Sašić 
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Izven dni dejavnosti: 
 

razred dejavnost datum nosilec 

8. razred TD Poklicna orientacija april S. Pletikos, Zgaga 

6. razred Ekskurzija Kras april Baloh 

9. razred ND Cerkniško jezero april Počkar 

3. razred PD Kitajska kultura (3. a) torek, 16. 4. učiteljice 

4. razred TD Obdelava lesa april Zadel 

  
MAJ 

 

datum / razred TOREK, 7. maj ČETRTEK, 9. maj 

  dan dejavnosti nosilec dan dejavnosti nosilec 

1. razred ŠD Zlati sonček Drofenik ND Živalski vrt Ljubljana učiteljice 

2. razred ND Travnik učiteljice Ekskurzija - živalski vrt učiteljice 

PŠ Strunjan TD Merjenje (3., 4. r.) Omerza 

TD Izdelava inštrumenta (1., 

2. r.) / Planeti 4. r., Čutila 3. 

r. učiteljice 

3. razred PD Merjenje učiteljice ŠD Tenis Drofenik 

4. razred 

ND Pretvarjanje merskih 

enot učiteljice POUK   

5. razred 

ND Luka Koper, hiša 

eksperimentov učiteljice POUK   

6. a TD Interier Lenardič POUK   

6. b POUK   TD Interier Lenardič 

6. c POUK   POUK   

7. razred ŠD Športne igre Kolenc Ekskurzija - Bohinj Počkar 

8. a ND Večkotniki 

Klančar, 
Sašić KD Dan italijanščine Budin 

8. b TD Požarna varnost Delgiusto ND Večkotniki 

Klančar, 
Sašić 

8. c KD Dan italijanščine Budin TD Požarna varnost Delgiusto 

9. r. (1. skup.) PD Zgodovina Besednjak ŠD Športne igre Kolenc 

9. r .(2. skup.) PD Spolnost P. Rakar ŠD Športne igre Kolenc 
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Izven dni dejavnosti: 
  
Razred Dejavnost Datum Nosilec 

9. razred Ekskurzija, Trst Torek, 14. 5. Lavrenčič 

3. razred PD Učilnica v naravi Maj Učiteljice 

3. razred PD Slovenija Maj Učiteljice 

5. raszred ŠD Pohod Tinjan Maj Turk E. 

  

datum / razred PONEDELJEK, 13. maj PETEK, 24. maj 

 dan dejavnosti nosilec 

dan 

dejavnosti nosilec 

1. razred POUK   ŠD Kros aktiv ŠPO 

2. razred 

Ekskurzija - Šolski muzej, 

Ljubljana učiteljice ŠD Kros aktiv ŠPO 

PŠ Strunjan POUK   ŠD Kros aktiv ŠPO 

3. razred ND Korte Baloh ŠD Kros aktiv ŠPO 

4. razred 

Ekskurzija - pokrajinski 

muzej Koper učiteljice ŠD Kros aktiv ŠPO 

5. razred TD Od niti do oblačila učiteljice ŠD Kros aktiv ŠPO 

6. a POUK   ŠD Kros aktiv ŠPO 

6. b POUK   ŠD Kros aktiv ŠPO 

6. c TD Interier Lenardič ŠD Kros aktiv ŠPO 

7. razred ND Vodarna - Hrastovlje Besednjak ŠD Kros aktiv ŠPO 

8. a TD Požarna varnost Delgiusto ŠD Kros aktiv ŠPO 

8. b KD Dan italijanščine  Budin ŠD Kros aktiv ŠPO 

8. c ND Večkotniki Klančar, Sašić ŠD Kros aktiv ŠPO 

9. r. (1. skup.) PD Spolnost P. Rakar ŠD Kros aktiv ŠPO 

9. r .(2. skup.) PD Zgodovina Besednjak ŠD Kros aktiv ŠPO 
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JUNIJ 

 

datum / razred ČETRTEK, 20. junij PETEK, 21. junij 

  

dan 

dejavnosti nosilec dan dejavnosti nosilec 

1. razred POUK   POUK   

2. razred POUK   ND Morska obala   

PŠ Strunjan POUK   POUK   

3. razred ŠD Plavanje učiteljice 
PD Zadnji šolski 
dan učiteljice 

4. razred POUK   
ŠD Aktivnosti na 
plaži Jerman 

5. razred POUK   POUK   

6. razred TD Mivka Čelić POUK   

7. razred POUK   POUK   

8. razred POUK   POUK   

 
Izven dni dejavnosti: 
  

Razred Dejavnost Datum Nosilec 

7. razred ŠD bazen junij Turk, E. 

8. razred ŠD WIBIT junij Kolenc 

9. razred ŠD Vodne 
aktivnosti 

sreda, 12. 6. Kolenc 

6. razred ŠD Bazen junij Turk, E. 

2. razred Plavalni tečaj (ŠD) junij Učiteljice 

3. razred Ekskurzija – Piran junij Učiteljice 

5. razred ŠD Bazen sreda, 19. 6. Jerman 

PŠ Strunjan ŠD Plavanje sreda, 19. 6. Jerman 

PŠ Strunjan ND Čebelarji sobota, 8. 6. učiteljice 
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PROJEKTI 

 

Mednarodni projekti 
 
Pobratene občine 
Občina Piran je pobratena z enajstimi različnimi občinami. Vsaka šola v piranski 
občini je pobratena z dvema šolama iz pobratenih občin. Občina Piran vsako leto ob 
občinskem prazniku organizira prireditev z naslovom Dan pobratenih občin.   
Prireditev bo na Tartinijevem trgu v petek, 28. 9. 2018.  
Koordinatorica projekta je Jana Pelicon. 
 
Šolski ekološki vrt 
Na Mahničevem vrtu v Luciji in na Podružnični šoli v Strunjanu smo uredili šolski 
ekološki vrt. Otrokom  omogočamo tesnejši stik z naravo in pridelavo hrane na način, 

ki omogoča varovanje okolja in narave.  Učenci se seznanjajo s pomenom lokalne 
preskrbe in samooskrbe z ekološko pridelano hrano. Velik poudarek je na 
izobraževanju za trajnostni razvoj. Projekt bomo izpeljali v okviru Evropskega 
projekta Eathink 2015. 
Cilji: 
o vzgojiti rastlino od semena do ploda, 
o izvajanje pouka naravoslovnih vsebin v naravi, 
o vključevanje učencev v proces – večja aktivnost učencev. 
Koordinatorica projekta je Veronika Marinac. 
 

Nacionalni projekti  
 
Rastem s knjigo 
je nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture. Vanj so vključeni učenci 7. 
razreda.  
Cilji projekta so: 

 spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne 
literature, 

 promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, 

 spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in obiskovanja splošnih knjižnic. 

 Koordinatorica projekta je Dragica Kocjančič. 
 
Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) 
V okviru javnega razpisa za izbor Operacij »Krepitev socialnih in državljanskih 
kompetenc strokovnih delavcev«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje 
znanost in šport, smo se kot sodelujoči zavod vključili v projekt SIMS. 
V petletnem obdobju bodo s strani konzorcijskega partnerja nudene aktivnosti 

programa SIMS, ki se bodo na naši šoli izvajale brezplačno tako za učitelje kot učence. 
Aktivnosti se bodo izvajale na dveh ravneh: 

 neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z otroki priseljenci, ki se na novo 
vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, 

 usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev. 

 Pričakovani rezultati projekta so: 

 izvedba aktivnosti programa SIMS, vzpostavljen tim strokovnih delavcev, 

 izvedba različnih elevacijskih aktivnosti, 

 predstavitve in objave v različnih medijih in različnih izobraževalnih in 
promocijskih dogodkih, 

 izvedba 5-ih strokovnih srečanj. 
Koordinatorica projekta je ravnateljica Tanja Vincelj. 
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Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka 
V šolskem letu 2018/19 smo se vključili v nov enotni okvir razdeljevanja sadja, 
zelenjave in mleka, ki jo je predlagala Evropska komisija. Nova shema razdeljevanja 
sadja, zelenjave in mleka bo nadomestila dosedanjo Shemo šolskega sadja in 
zelenjave. 
Namen sheme je: 

 sprememba prehranskih navad otrok, 

 spodbuda zdravega načina življenja in  

 povečanje oskrbe z lokalno hrano. 
Obrok sadja, zelenjave in mleka bomo delili poleg redne šolske prehrane kot dodaten 
obrok. 
 
Koordinatorici projekta sta vodja šolske prehrane Silvana Delgiusto in vodja kuhinje 
Suzana Novak. 
 
Semena sprememb 
V šolskem letu 2018/19 smo se vključili v projekt Semena sprememb. Projekt se bo 
izvajal v 3., 4. in 5. razredu.  
Namen projekta je povezovanje Vizije Slovenije z učnimi načrti in vključevanje 
elementov vizije v poučevanje različnih predmetov. 
Vizija Slovenije izpostavlja pet ključnih vrednot: 
1. učenje za in skozi življenje, 
2. inovativna družba, 
3. zaupanje, 
4. kakovostno življenje in 
5. identiteta. 
 
Projekt podpira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, izvaja se s 
podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo.  
Koordinatorici projekta sta Ines Krapež in Maja Gržina Cergolj.  
 
Otroški parlament  
Otroški parlament se izvaja v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Deluje v 
obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Učenci izberejo 
delegacijo za občinski otroški parlament, na srečanju le-tega pa izberejo predstavnike 
za regijski otroški parlament. Predstavniki z regijskega otroškega parlamenta 
predstavljajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu. Tema otroških 
parlamentov v šolskem letu 2018/19 je ponovno Šolstvo in šolski sistem. 
Koordinatorica projekta je Tanja Šorgo Milutinović. 
 
Trajnostna pot = moja izbira 
Projekt Trajnostna pot = moja izbira je del širšega programa Šola sobivanja, ki 
združuje projekte različnih področij trajnostnega razvoja. Nosilec projekta je društvo 
Sobivanje, projekt sofinancira Eko sklad, javni sklad RS. 
Namen projekta je dograditi celostno znanje o vplivu prometa na okolje ter otroke in 
odrasle seznaniti z alternativnimi oblikami transporta in njihovimi prednostmi. 
Koordinatorica projekta je Tina Košuta. 
 
CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok  
CAP je primarno preventivni program, ki ponudi pozitiven način za obravnavo resne 
in zahtevne teme kot sta nasilje in spolna zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in 
njihovi starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, 
da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Kot je značilno za primarno 
preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok. Poleg  
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delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše. 
Koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji je ISA inštitut. 
V šolskem letu 2018/2019 bomo CAP program izvedli v vseh oddelkih od 1. do 4. 
razreda v 6. razredu ter 8. razredu. 
Koordinator programa je Eneja Baloh. 
 
Svetovalne urice (Center za krepitev zdravja) 
Vsak prvi ponedeljek v mesecu (pričetek oktobra) bo ekipa Centra za krepitev zdravja 
iz Zdravstvenega doma Lucija (dipl. medicinska sestra, dipl. dietetik, dipl. kineziolog) 
v prostorih šole nudila svetovanje o gibanju, zdravem življenjskem slogu, prehrani . . 
.  
Svetovanje je namenjeno otrokom (v prisotnosti staršev), staršem, strokovnim 
delavcem. 
Obvestilo o izvajanju posamezne delavnice bo objavljeno na spletni strani šole. 
Koordinator programa je Tanja Vincelj. 
 
Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 
Je nepridobitni projekt , ki ga podpirajo MIZŠ ter Ministrstvo za pravosodje. Častna 
pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Izhodišče 
projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti 
namen projekta pa je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter 
spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. 
V okviru projekta bo izvedena delavnica in postavitev razstave. 
Koordinator projekta je Nina Grabljevec. 
 

Šolski projekti 
 
Bralno tekmovanje »Berimo z Rovko Črkolovko« 
Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren pristop k spodbujanju branja 
in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega 
tekmovanja.  
Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno 
naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike tako izjemne 
bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja. 
Organizirali smo torej bralno tekmovanje ne za posameznike, temveč za celotno 
razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v 
času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo. V nasprotnem primeru se razred kot celota 
ne more kvalificirati. 
Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati 
medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo.  
V sodelovanju s knjižnico Lucija bomo bralno tekmovanje izvedli v 6. razredu. 
Koordinatorice bralnega tekmovanja so: Ana Horvat, Dragica Kocjančič in Polona 

Lilić. 
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Učilnica v naravi 
Ob zavedanju, da je narava naša največja učiteljica in vrt učilnica življenja, smo se 
odločili, da bomo poučevanje večkrat preselili na prosto. Osnovni cilj projekta je 
učenke in učence s pomočjo učilnice v naravi pripeljati korak bliže k bolj celostnemu 
dojemanju svojega oz. šolskega okolja, ki nudi odlično izhodišče za igro, odkrivanje 
neznanega in učenje. Kakovost pouka v učilnicah znotraj šole se bomo trudili 
nadgraditi z obiski Mahničevega vrta in drugih naravnih okolij ter na ta način razvijali 
otroško zvedavost in zdrav odnos do narave.  
 
Cilji projekta so:  

 spodbujanje raziskovalnega in problemskega učenja, 

 krepitev učenčevega spremljanja zaznavanja procesov v naravi, 

 pridobivanje materiala za pouk, 

 terapevtska dejavnost za učence z odločbami. 
Koordinatorica projekta je Veronika Marinac. 
 
Multisenzorno poučevanje in učenje 

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Koper, smer inkluzivna pedagogika,  bomo drugo 
leto izvajali pilotski projekt  Multisenzorno (veččutno) poučevanje. 
Cilji projekta:  

 timsko poučevanje (študent inkluzivne pedagogike in učitelj), pri katerem se 
uporabljajo vsa čutila v vseh možnih situacijah za vse učence, 

 učenci sprejemajo vsebino pouka preko različnih čutilnih receptorjev,  

 učna snov je podana na različne načine s sodelovanjem dveh učiteljev, ki imata 
različne kompetence – učitelj razrednega pouka in učitelj inkluzivne 
pedagogike. 

Koordinatorice projekta so Dejana Omerza, Irena Dobec Srdoč in Irena Susman. 
 

Projekt Povej 
Namen projekta je ozaveščati javnost o nasilju med otroki, doseči ničelno toleranco 
do nasilja ter otroke opolnomočiti, jih poučiti, kako se z nasiljem soočiti, kje lahko 
poiščejo pomoč in kako aktivno sodelovati pri reševanju problema. 
Izvajalci projekta so vsi zaposleni na šoli.  
 
Obvarujmo planet z zbiranjem starega papirja in plastičnih zamaškov 
V letošnjem šolskem letu bomo organizirali štiri zbiralne akcije starega papirja in 
plastičnih zamaškov. Zbiranje papirja in zamaškov poteka v vseh razredih. Zbran 
denar bo namenjen šolskemu  
 
skladu. Razred, ki se bo ob koncu šolskega leta izkazal z največjo zbrano količino 
papirja, bo nagrajen. 
Izvajalci so razredniki in vsi učenci, še posebej prostovoljci, hišnika. 
 
Zlati sonček 
V okviru projekta Zlati sonček učenci prvega triletja (VIO) pridobivajo določene 
sposobnosti, znanja in spretnosti s področja športa. Za uspešno opravljene naloge 
dobijo medaljo oziroma priznanje.  
Izvajalci projekta so učitelji športa. 
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Teden otroka 
V šolskem letu 2018/19 bomo obeležili teden otroka, ki bo potekal v času od 2. 10. 
do 7. 10. V tem tednu bomo popestrili pouk z različnimi dejavnostmi, organizirali 
dneve dejavnosti ter popestrili dogajanje v času rekreativnih odmorov. 
Tema tedna otroka bo povezana s prostim časom – spoznavanje starih in novih iger. 
 
Prostovoljstvo – UPS 
Prostovoljstvo kot samostojni šolski projekt vključuje različne dejavnosti učencev od 
5. do 9. razreda in njihovih mentoric na naši šoli, in sicer: 

 UPS (Učimo se in Pišemo domače naloge Skupaj) od ponedeljka do petka med 
13. in 14. uro, 

 vključevanje v posamezne skupine OPB in  

 različne humanitarne in druge akcije (npr. zbiranje papirja …). 
Cilj projekta je delovati dobrodelno na vseh področjih življenja in dela na šoli,  
preživljati čim bolj kakovostno prosti čas v družbi svojih vrstnikov, nuditi učno pomoč 
sošolcem (predvsem pri pisanju domačih nalog) in mlajšim učencem naše šole, 
spodbujati medgeneracijsko druženje (k sodelovanju bomo povabili učitelje, starše, 
stare starše – skratka vse, ki jim je prostovoljstvo vrednota).  
Mentorice: Sonja Požar, Tina Manfreda, Ana Mašera, Kim Pletikos, Ana Horvat 
Koordinatorica projekta je Ana Horvat. 
 
Čajanka 
S projektom želim:  

 izboljšati in spodbuditi komunikacijo med otroki s pogovori, branjem, z igro 
vlog, in sicer na poseben in drugačen način (čajanka);  

 naučiti učence primerne komunikacije in vedenja na različnih mestih (knjižni 
kotiček z oblazinjenimi sedeži v učilnici);  

 navajati na upoštevanje pravil, ki veljajo za kotiček;  

 približati branje – otrok raje in lažje bere na primernih površinah, kjer se 
počuti dobro, domače in kjer mu je udobno;  

 približati branje otrokom, ki imajo težave pri branju. Priporočilo strokovnjakov 
za branje je, naj ima otrok udoben kotiček, v katerem bo bral. Tako mu bo 
branje lažje in s časoma ga bo vzljubil;  

 približati šolo otroku – ustvariti občutek domačnosti v učilnici.  
Poleg vsega naštetega želim udejanjati medpredmetno povezovanje. 
Koordinatorica projekta je Dejana Omerza. 
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ORGANIZIRANOST UČENCEV 

 
Učenci se od 6. do 9. razreda lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela 
na šoli preko svojih predstavnikov, ki se povezujejo v šolsko skupnost učencev 
(ŠSU). 
Šolska skupnost spremlja in koordinira aktivnosti učencev na šoli – predstavniki 
oddelkov razpravljajo o življenju na šoli, oddelčnih problemih, načrtujejo različne 
akcije, ukrepe. Sklepe posredujejo oddelčnim skupnostim.  
 
Otroški parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Ljubljana. V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo 
in je prostor za javno izražanje otroških mnenj o vprašanjih, ki zadevajo odraščanje 
in vključevanje v življenjsko okolje. Sestane se dvakrat letno, tudi letošnja tema 
otroškega parlamenta je: Šolstvo in šolski sistem. 
 
Povzetek iz Konvencije o otrokovih pravicah (13. člen): Otroški parlamenti so program 
vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega pogovora se 
izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni 
ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvaja Zveza 
prijateljev mladine že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok 
k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo 
učenci sami.  
Mentorice šolske skupnosti so Tanja Šorgo Milutinović, Andreja Klančar, Veronika 
Marinac, Tina Manfreda in Alison Ribarič. 
 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

 
Sodelovanje  s starši je namenjeno sprotni izmenjavi informacij, potrebnih za 
uspešnost in dobro počutje otrok v šoli. Posebna vrednost uspešnega sodelovanja je 
v enotnih načelih ukrepanja pri vzgoji in šolanju. Rednih stikov s starši si želimo in 
pričakujemo sodelovanje staršev vsaj enkrat mesečno z razrednikom ali posameznim 
učiteljem.  
Sodelovanje med strokovnimi organi šole in starši je organizirano v obliki roditeljskih 
sestankov in mesečnih govorilnih ur. 
Govorilne ure (GU) in roditeljski sestanki (RS) potekajo za starše vseh učencev od 
1. do 9. razreda vsak drugi četrtek v mesecu oz. v skladu s koledarjem, in sicer 
v popoldanskem času od 17.30 do 19.30.  
Vsi učitelji imajo enkrat mesečno govorilne ure tudi v dopoldanskem času. Urnik 
dopoldanskih govorilnih ur bo objavljen na spletni strani šole prvi teden septembra. 
Starši učencev od 6. do 9. razreda se na popoldanske govorilne ure prijavijo preko 
spleta. Navodila za prijavo so objavljena na spletni strani šole 

www.oslucija.si/govorilne.  
Učiteljice od 1. do 5. razreda pa zbirajo prijave v tednu pred popoldanskimi GU na 
oglasni deski pred učilnico (s podpisom v za to namenjeno razpredelnico).  
 
Roditeljski sestanki 
Roditeljske sestanke, predvidoma tri za vsak oddelek, bodo v letošnjem šolskem letu 
vodili razredniki, drugi strokovni delavci ali zunanji sodelavci. Organizirani so lahko 
za posamezen oddelek, za več oddelkov skupaj ali za celotno šolo. Roditeljski sestanek 
skliče razrednik. 
 
 

http://www.oslucija.si/govorilne
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Razred Tema Nosilec Mesec 

 
1. r. 

Uvodne informacije, predstavitev LDN razredničarke 11. september 

Joj, šolar sem postal! Neva Strel Pletikos 11. oktober (ob 16.30) 

Čustva Simona Zgaga 8. november (ob 16.30) 

 

2. r. 

Uvodne informacije, predstavitev LDN razredničarke 11. september 

Čustva Simona Zgaga 8. november (ob 16.30) 

Predstavitev CAP Kubik Živković 11. oktober (16.30) 

1., 2. r. 

Strunjan 

Uvodne informacije, predstavitev LDN razredničarki 6. september 

Joj, šolar sem postal! (v Luciji) Neva Strel Pletikos 11. oktober (ob 16.30) 

Čustva (v Luciji) Simona Zgaga 8. november (ob 16.30) 

 Uvodne informacije, predstavitev LDN razredničarke 11. september 

3. r. Čustva Simona Zgaga 8. november (ob 16.30) 

 Predstavitev CAP Kubik Živković 11. oktober (16.30) 

 Uvodne informacije, predstavitev LDN razredničarke 11. september 

4. r. Čustva Simona Zgaga 8. november (ob 16.30) 

 Predstavitev CAP Kubik Živković 11. oktober (16.30) 

3., 4., r. 

Strunjan 

Uvodne informacije, predstavitev LDN razredničarki 11. september 

Čustva (v Luciji) Simona Zgaga 8. november (ob 16.30) 

Predstavitev CAP Kubik Živković po dogovoru 

 Uvodne informacije, predstavitev LDN razredničarke 11. september 

5. r. Oblikovanje učnih navad Neva Strel Pletikos 11. oktober (ob 18.00) 

 Predstavitev CAP Kubik Živković 8. november (16.30) 

 Uvodne informacije, predstavitev LDN razredniki 10. september 

6. r. Oblikovanje učnih navad Neva Strel Pletikos 11. oktober (ob 18.00) 

 Roditeljski sestanek razredniki po dogovoru 

 Uvodne informacije, predstavitev LDN razredniki 10. september 

7. r. Oblikovanje učnih navad Neva Strel Pletikos 11. oktober (ob 18.00) 

 Roditeljski sestanek razredničarki po dogovoru 

 Uvodne informacije, predstavitev LDN razredniki 10. september 

8. r. Oblikovanje učnih navad Neva Strel Pletikos 11. oktober (ob 18.00) 

 Poklicno usmerjanje Neva Strel Pletikos 10. januar (ob 16.30) 

 Uvodne informacije, predstavitev LDN razredniki 10. september 

9. r. Oblikovanje učnih navad Neva Strel Pletikos 11. oktober (ob 18.00) 

 Poklicno usmerjanje Neva Strel Pletikos 10. januar (ob 18.00) 

 
Za starše prvošolcev, šestošolcev in devetošolcev bo 4. septembra, 10. septembra 
oz. 11. septembra 2018 organizirano uvodno srečanje pred roditeljskim sestankom, 
ki ga bo vodila ravnateljica. Po uvodnem srečanju boste v matični učilnici z razredniki 
nadaljevali z roditeljskim sestankom, na katerem vas bodo seznanili z uvodnimi 
informacijami.  
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ŠOLSKA PREHRANA 

 
Učenci lahko naročijo zajtrk, dopoldansko malico in (ali) kosilo ter popoldansko 
malico (učenci od 1. do 5. razreda). Enkrat tedensko bodo imeli na voljo raznovrstno 
sadje in mlečne izdelke, ker smo vključeni v shemo šolskega sadja, zelenjave in mleka. 
Učenci 1. razreda malicajo v razredu, učenci od 2. do vključno 9. razreda pa v šolski 
jedilnici. Učenci od 1. do 5. razreda malicajo od 9.05 do 9.20, učenci od 6. do 9. 
razreda malicajo od 10.10 do 10.25. V času malice so z učenci učitelji. 
Kosilo delimo od 12.10 do 14.30 ure, po predhodnem dogovoru lahko tudi pozneje, 
odvisno od dejavnosti učencev (npr. kasnejše ID). 
 
Cene posameznih obrokov 

 zajtrk: 0,60 € 

 dopoldanska malica: 0,80 € 

 kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 3,00 € 

 kosilo za učence od 6. do 9. razreda: 3,20 € 
 
Prijava in odjava prehrane 
Prijave na prehrano se po Zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, praviloma v mesecu 
aprilu/maju za naslednje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom, in 
sicer na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani šole ali ga učenci 
dobijo pri knjigovodji. 
Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo. Za 
prevzem kosila morajo imeti učenci veljaven ključ oziroma obesek za evidentiranje 
prevzema obroka, ki ga dobijo v šoli. 
 
Prehrano v primeru otrokove odsotnosti lahko odjavite en delovni dan prej, in sicer 
do 14.30 ure (velja za vse obroke prehrane):   

 po telefonu (05 67 78 290 – avtomatski odzivnik),  

 osebno pri knjigovodji,  

 po elektronski pošti knjigovodstvo@oslucija.si  ali po eAsistentu (če imate 
paket)  

in ponovno prijavite, ko pride učenec v šolo. 
 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Obrok je 
pravočasno odjavljen, če se ga odjavi en delovni dan prej, in sicer do 14.30 ure. 
Nepravočasna odjava subvencionirane malice pomeni za starše plačilo polne cene 
malice (0,80 EUR).  
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, 
kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, 
odjavi šola. 

 
Plačilo šolske prehrane 
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola posreduje 
9. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 18. dan v mesecu. V kolikor starši ne 
plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se staršem pošlje 
obvestilo in tri opomine. Za stroške opomina šola zaračuna 1 EUR. Šolsko prehrano 
starši plačujejo s položnicami ali preko trajnika. Trikrat letno  šola za dolžnike, ki 
niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. 
 
 
 

mailto:knjigovodstvo@oslucija.si
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ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV  

 
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda šola v sodelovanju z ZD Lucija organizira sistematske 
preglede, ki potekajo v spremstvu razrednika v ZD Lucija. Za učence 1. in 8. razreda 
je organiziran pregled sluha na šoli, ki ga opravijo strokovne delavke s Centra za 
komunikacijo sluha in govora Portorož. 
Vsako leto organiziramo v sodelovanju s šolsko zobno ambulanto sistematske 
preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. 
 
Šolsko zobno ambulanto lahko obiščete v torek, četrtek in petek od 7.00 do 13.30, 
ob sredah pa od 13.00 do 19.30. Za zdrave zobe naših učencev skrbita zobozdravnik 
dr. Samo Somrak in asistentka Alenka Kožar Gobbo. Zobna ambulanta ima lastno 
telefonsko številko, in sicer 05 67 71 853. 
 
Zobno preventivo (ščetkanje) izvaja medicinska sestra za učence od 1. do 5.  r. enkrat 
mesečno v matični učilnici, za vse učence od 6. do 9. razreda pa ob torkih v učilnici 
kemije od 7.10 do 7.55. 
 
 

ŠOLSKI SKLAD 

 
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ima šola ustanovljen Šolski sklad.  
Sklad upravlja odbor, katerega člani so predstavniki sveta staršev in predstavniki 
šole. Člani odbora so: Arsen Mihaić – predsednik, Tjaša Nižetič Sardžoski, Elvin 
Klobas, Darinka Radoja (predstavniki sveta staršev) in Neva Strel Pletikos, Ksenija 
Furlan, Mirjana Breulj (predstavniki zaposlenih).  
 
Sredstva v šolskem skladu se zbirajo za izvajanje nadstandardnih dejavnosti, zvišanje 
standarda pouka, pomoč učencem iz družin s slabim socialnim in materialnim 
statusom, za nakup nadstandardne opreme, za preventivno delo z učenci.  
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij ter zapuščin in drugih 
virov. 
Sredstva za šolski sklad se nakazujejo na TRR UJP Koper: 01290-6030674723 s 
pripisom »Za šolski sklad». 
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POVZETEK DOKUMENTOV OBJAVLJENIH NA SPLETNI STRANI ŠOLE 

 
Starši in učenci si lahko na šolski spletni strani ogledate dokumente, ki so vezani na 
vzgojno delovanje ter nemoteno življenje in delo na šoli.  
 
V nadaljevanju najdete kratke povzetke dokumentov za lažjo orientacijo v primeru 
vprašanj v zvezi z omenjenimi področji.  
 
VZGOJNI NAČRT ŠOLE  
Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot 
ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni 
načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši.  
 
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA  
Na podlagi Vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli 
dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja 
in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost 
učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega 
varstva učencev.  
 
HIŠNI RED  
S hišnim redom šola določa vprašanja, pomembna za nemoteno življenje in delo v 
šoli. Dokument vsebuje splošne določbe, območje šole in površine, ki sodijo v šolski 
prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora, organizacijo nadzora, 
ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter prehodne in končne 
določbe.  
 
PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  
V tem dokumentu so natančneje opredeljena pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 
po pridobitvi (status perspektivnega/vrhunskega športnika, status 
perspektivnega/vrhunskega umetnika…). 
 
 
Splošna pravila za čas pouka in drugih dejavnosti na šoli povzeta po Pravilih 
šolskega reda 
 
Pouk 

1. Učenci pridejo v šolo 5 minut pred začetkom pouka.  
2. Preobujejo se v copate, ki jih poleg oblačil shranijo v garderobni omarici in 

garderobno omarico zaklenejo (od 6. do 9. razreda). 
3. V šoli imajo učenci pri vseh dejavnostih obvezno obute copate oz. plastične 

natikače, ki jih uporabljajo samo v šolskih prostorih. 

4. V učilnici mirno počakajo na začetek pouka. 
5. Ob zvonjenju so učenci v učilnici na svojih mestih in imajo na klopi 

pripravljene pripomočke za pouk. 
6. Če učitelja 5 minut po zvonjenju ni v učilnico, reditelj o tem obvesti vodstvo.  
7. Učenci sodelujejo pri pouku. 
8. Učenci med poukom ne smejo samodejno vstajati in zapuščati učilnice.  
9. Do učiteljev in ostalih delavcev šole ter sošolcev so učenci vljudni in spoštljivi.  
10. Učenci skrbijo za svojo lastnino in ne uničujejo ali odtujujejo šolske oz. tuje 

lastnine.  



Publikacija Osnovne šole Lucija  2018/19 

  [56] 

11. Če se učenec med poukom počuti slabo (bolezen, poškodba), obvesti o tem 
učitelja oz. razrednika. Iz  tajništva se pokliče starše, ki presodijo o potrebi 
otrokovega  odhoda domov. 

12. Opravičila zaradi odsotnosti (zapisana v formalni obliki) prinese učenec 
razredniku najkasneje pet dni po prihodu v šolo. 

 
Čas pred in po pouku, rekreativni odmori 

1. Učenci se med petminutnimi odmori umirjeno preselijo v učilnico, kjer bo 
potekal pouk naslednjo šolsko uro. 

2. Med odmori morajo učenci skrbeti za svojo varnost in za varnost drugih, zato 
se po šoli gibljejo počasi, ne divjajo in se ne prerivajo. 

3. Učenci se med rekreativnim odmorom ob spremstvu dežurnih učiteljev 
zadržujejo na zelenici oz. ploščadi pred glavnim vhodom šole in v atriju šole 
(pri tem upoštevajo razpored). 

4. Po pouku in drugih obveznostih učenci v najkrajšem času zapustijo šolo. 
5. V garderobi se učenci ne smejo zadrževati dlje časa, kot je potrebno za 

preobuvanje in oblačenje. 
 
Jedilnica (čas malice in kosila) 

1. Reditelji po malici pobrišejo mize in odpeljejo voziček z ostanki in posodo k 
vratom pomivalnice. 

2. Vsi učenci skrbijo za pravilno razvrščanje odpadkov. 
3. Učenci, ki kosijo v šoli, odložijo pred odhodom v jedilnico torbe in ostale 

pripomočke v svojo omarico.  
4. Učenci se po kosilu, končanem pouku in drugih obveznostih (npr. po obisku 

knjižnice) preobujejo v garderobi in takoj zapustijo šolsko poslopje.  
 
 
Uporaba mobilnih naprav in drugih pripomočkov (predvajalniki glasbe) 
 
Na območju šolskega poslovnega prostora (notranjost in okolica šole do zelene ograje) 
je prepovedana uporaba mobilnih naprav, razen če se uporabljajo pod učiteljevim 
nadzorom kot didaktični pripomoček. 
 
Na ekskurzijah in v ŠVN prisotnost različnih mobilnih naprav ni dovoljena. V primeru 
nedovoljene uporabe ga učitelj začasno odvzame in ga izroči ravnateljici. Učenci 
odvzeto mobilno napravo prevzamejo pri ravnateljici vsak dan do 14. ure. Ob 
ponovitvi kršitve prevzamejo telefon pri ravnateljici starši skupaj z učencem in se 
naredi vzgojni načrt pred izreko vzgojnega opomina (ponovitev kršitve). 
 
Šolski prostori in šolska okolica 
 

Smeti mečemo v koše oz. smetnjake za ločeno zbiranje odpadkov. 
Skrbimo za urejenost šolskih prostorov. 
 
Postopek aktivnosti ob kršitvah šolskih pravil 

1. Ko učenec ali učenka krši šolsko pravilo, se ga/jo opozori. Glede na naravo 
prekrška se ukrepa v skladu z vzgojnim načrtom šole. 

2. Ob kršitvi se učitelj, razrednik … takoj pogovori z učencem. Učenec nato 
dogodek opiše in zapiše svoje videnje dogodka in svoje občutke ob njem. 
Predvidi naj tudi posledice in možnosti poravnave morebitne škode, če je ob 
dejanju nastala. O dogodku se  obvesti starše in ožji tim (učitelja, razrednika, 
svetovalno službo in ravnateljico). 

3. Pripravi se poročilo in zapisnik pogovora z učencem ali učenko in starši. 
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4. Razrednik v sodelovanju z ožjim timom pripravi vzgojni načrt pred izrekom 
vzgojnega opomina, v katerem se opredeli vzgojne ukrepe in postopke za 
preprečitev ponovitve kršitve ter povrnitev morebitne škode. V vzgojnem načrtu 
se predvidijo posledice ob ponovni kršitvi in določi trajanje vzgojnega načrta. 

5. Če se učenec ne drži dogovorov, se tim odloči o nadaljnjem ukrepanju oz. se 
poda predlog za izrek vzgojnega opomina.  

6. O izreku vzgojnega opomina odloča celotni učiteljski zbor. V izreku opomina je 
opisana kršitev in opredeljen razlog izreka pisnega opomina.  

7. Vzgojni opomin vroči staršem ravnateljica. Ob vročitvi vzgojnega opomina 
staršem je  prisoten/-a  tudi  učenec/učenka. 

8. V desetih dneh po izreku vzgojnega opomina razrednik v sodelovanju s 
svetovalno službo pripravi vzgojni načrt po izreku vzgojnega opomina. 

 
Obvezna priloga publikacije so Pravila šolskega reda, Hišni red, Pravila o prilagajanju 
šolskih obveznosti in Vzgojni načrt. Navedeni dokumenti so objavljeni na spletni 
strani šole (zavihek Akti šole). 
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