
      

 

 

Datum: 31. 7. 2022 

Štev: 6006-1/2022/267 

 

Staršem in skrbnikom otrok  Osnovne šole Vojke Šmuc Izola  

 

 

 

Zadeva: Prvo obvestilo o organizaciji pouka v času investicijskih del na južni stavbi  Osnovne šole  

               Vojke Šmuc Izola v šolskem letu 2022/2023 

 

Spoštovani starši, skrbniki, 

med šolskim letom  smo vas večkrat sproti obveščali o načrtovani prenovi  Osnovne šole Vojke Šmuc 

Izola in predvidenih gradbenih delih na naši najstarejši šolski stavbi (»južni stavbi«), ki je od nekdaj 

dodeljena učencem razredne stopnje. Začetek investicije  je bil  predviden že v mesecu maju 2022, a 

se je izbira izvajalca gradbenih del postopkovno podaljšala in se dokončno, s pozitivno izbiro izvajalca, 

skladno s postopkom javnega naročanja pravnomočno zaključila v petek, 29. 7. 2022. V torek, 2. 

avgusta 2022  bomo izvajalce gradbenih del uradno »uvedli v delo«, s tem pa se začnejo udejanjati naši 

težko pričakovani načrti.  

Kljub temu, da do izbire izvajalca in pričetka gradbenih del ni bilo možno vedeti kdaj, kako in koliko 

časa bo predvidena investicija potekala, smo skupaj z županom, uradom za družbene dejavnosti, z 

našimi učitelji, tehničnim osebjem in pomočnicama ravnatelja skrbno pripravljali organizacijske 

posebnosti, ki nas v nadaljevanju čakajo. Vsekakor pa bomo v izpeljevanju posebne situacije primorani 

upoštevati tudi  sprotne specifike in se odločati o najboljših rešitvah za naše najmlajše, zlasti o takih, ki 

jih sedaj morda še ne poznamo. Gradbeni posegi v stare stavbe so vedno nekoliko nepredvidljivi. 

Ob temeljitem preverjanju najustreznejših rešitev glede začasnih nadomestnih učilnic za naše 

najmlajše smo se skupaj s vodstvom Občine Izola odločili, da poskrbimo za prostore, ki bodo po 

velikosti, varnosti, uporabnosti za pouk, v zagotavljanju organizacije razširjenega programa šole in 

šolske prehrane čim bolje služili našim potrebam (tako otrok, učiteljev kot vas staršev in skrbnikov).  

Odločili smo se, da bodo v času od 1. septembra 2022 do zaključka gradbenih del na »južni stavbi« 

 učenci prvega (1.) razreda obiskovali pouk na matični šoli - Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola 

(Prešernova cesta 4, Izola), 

 učenci četrtega (4.) razreda obiskovali pouk na Srednji šoli Izola (Ulica prekomorskih brigad 7, 

Izola),  

 učenci drugega (2.), tretjega (3.) in petega (5.) razreda obiskovali pouk na »stari italijanski šoli 

v centru mesta (Gregorčičeva 21, Izola).  

 

Dve učilnici  oddelkov prvega razreda smo ustrezno uredili, sanirali parket, opleskali, opremili za  

prvošolcev in uredili vse potrebno za prijeten prvi šolski dan in nadaljnje šolanje kar v naši stavbi.  

Z ravnateljico Srednje šole Izola, go. Adelijo Perne smo na njihovi srednji šoli predvideli tri zaporedno 

povezane učilnice, ki ležijo v istem hodniku,  neposredno blizu vhoda v srednjo šolo (pristop s strani 

Drevoreda 1. maja) tako, da se naši otroci ne bodo kaj dosti pomešali s srednješolci. Od Osnovne šole 

Vojke Šmuc Izola (matične šole)  do  učilnic Srednje šole Izola je 4 do 6 minut peš hoje.  



      

 

Z uradom za družbene dejavnosti Občine Izola in Komunalo Izola, ki upravlja s prostori stare italijanske 

šole v mestnem jedru,  smo dogovorili, da za potrebe pouka zaprosimo vsa društva (Društvo prijateljev 

mladine Izola, 3 Big Band Orcestra  in številne druge…), da prostore začasno prepustijo našim učenkam 

in učencem. Dogovor je bil pri večini društev uspešen. Prostori so bili strokovno pregledani, preverila 

se je ustreznost začasne namembnosti,  Komunala Izola pa jih trenutno dodatno ureja, prenavlja, lakira, 

pleska, dopolnjuje razsvetljavo, opremlja s pohištvom (naše šolske mize, klopi, omare…). Od matične 

šole  do  učilnic na stari italijanski šoli  je 6 do 8  minut peš hoje.  

Procesi in posebnosti šolskega dela, ki jih moramo organizatorji  dejavnosti za čim manj moten pouk 

poznati in upoštevati, so številni. V najpodrobnejših elementih so znani predvsem nam na šoli. Poiskali 

smo najboljše rešitve za vse deležnike, vsekakor pa smo vaše predloge in pobude, v kolikor jih starši in 

skrbniki imate, pripravljeni skrbno proučiti in  v kolikor bodo za celostno organizacijo našega dela 

ustrezni in sprejemljivi, jih bomo z veseljem tudi upoštevali. 

Zavedamo se, da bo začasnost pouka na lokacijah izven šole  terjala vrsto dodatnih, drobnih, mestoma 

motečih  sprememb tako vašega kot našega vsakdana, a verjamemo, da se splača stisniti moči in z 

gradnjo pridobiti pogoje, ki bodo otrokom in vsem nam – Izolanom, v smislu šolanja najmlajših, služili 

nadaljnjih nekaj desetletij. To je zgolj začetni del prenove naše šole, v nadaljnjih letih  se bomo v 

prenovi temeljito lotili tudi obeh stavb predmetne stopnje. Naprošamo vas, da zlasti tokrat, s 

potrpežljivostjo in z vsemi potrebnimi prilagoditvami, skupaj  »premostimo« teh nekaj mesecev in tako 

zagotovimo, da se bodo naši otroci v nadalje  izobraževali in vzgajali v času bolj ustreznih prostorih kot 

do sedaj. Potrudili se bomo, da bo začasnost organizacije zagotavljala, da otroci ne bodo »zamudili« 

ničesar, kar mora programsko in ciljno osnovna šola zagotoviti. Z vašo pomočjo in dobro voljo nam bo 

to zagotovo uspelo.   

Pouk in dejavnosti v času investicijskih del    

1. Pouk in razširjeni program šole za otroke 2., 3. in 5. razreda v šolskem letu 2022/2023: 

Učenci 2., 3. in 5. razreda se bodo v času obnove južne stavbe izobraževali  v  prostorih stare italijanske 

osnovne šole in sicer:  

 2. a in 2. b v prvi (1.) – spodnji etaži stare italijanske šole, 

 2. c in vsi oddelke 3. razreda v  drugi (2.) - srednji etaži stare italijanske šole ter  

 vsi oddelki 5. razreda v tretji (3.)  - zgornji etaži stare italijanske šole. 

Najbližji parkirišči za to lokacijo za »za Pošto« in na Lonki.   

Varstvo vozačev bo za učenke in učence vozače organizirano na matični šoli. Ob 8.10  jih  bomo 

vsakodnevno varno pospremili do lokacije – stare italijanske šole, kjer bo zanje potekal redni pouk. 

Pouk bo za učenke in učence 2.,  3. in 5. razreda potekal po urniku od 1. do 6. šolske ure  v začasnih 

matičnih učilnicah. Pri športu bodo v jesenskih mesecih  otroci uporabili ograjeno šolsko dvorišče stare 

italijanske šole ali načrtovano obiskovali telovadnici na matični šoli. Kot običajno bo po drugi šolski uri 

organizirana šolska malica, ki jo bomo dnevno dostavili in razdelili otrokom v prostorih stare italijanske 

šole. Po pouku bodo učenci v spremstvu strokovnih delavcev vsakodnevno odšli do matične šole, kjer 

bo za njih organizirano šolsko kosilo in podaljšano bivanje. Po kosilu se bodo učenci, ki ne bodo 

obiskovali podaljšanega bivanja, kot običajno odpravili domov, za ostale pa bo organizirano podaljšano 

bivanje na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola tako,  da boste starši po otroke prihajali kot običajno, na 

matično šolo. O  organizaciji podaljšanega bivanja vas bomo sproti obveščali.  



      

 

Jutranje varstvo bo za otroke 2. 3. in 5. razred potekalo od 6.30 do 8.15 v prostorih stare italijanske 

šole (predvidoma v učilnicah 2. a in 2. b) in jih boste starši pospremili do vhoda v  stavbo (starejši otroci 

bodo lahko prišli sami). Jutranje varstvo je nadstandardni program in je za to starostno stopnjo otrok 

plačljivo. 

Neobvezni izbirni predmeti (šport, računalništvo, glasbena umetnost in likovna umetnost), ki se 

izvajajo v  5. razredu, bodo za učenke in učence potekali na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola, po urniku, s 

pričetkom ob 7.30. Po zaključenem pouku NIP bodo učenke in učenci v spremstvu učiteljev, 

predvidoma ob 8.10,  zapustili Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola in se odpravili do stare italijanske šole. 

Možno je tudi (odločitev posameznega učitelja), da se bodo določeni neobvezni izbirni predmeti izvajali 

strnjeno, izven rednega pouka, kar je programsko dovoljeno in je že bilo v nekaterih primerih pri nas 

uspešno izvedeno (recimo, če se otroci in učitelj dogovorijo, da opravijo 5 pedagoških ur strnjene 

dejavnosti neobveznega izbirnega predmeta  npr. likovne umetnosti v soboto dopoldan, je realizacija 

predmeta za celoten mesec strokovno ustrezno opravljena – brez »predur«, ki v tem primeru niso 

potrebne). O tem vas bomo pravočasno obvestili. 

Dopolnilni in dodatni pouk bodo razredničarke izvajale v času predure in sicer od 7.30 do 8.15 na 

lokaciji začasne izvedbe pouka na stari italijanski šoli. 

 

2. Pouk in razširjeni program za otroke  4. razreda v šolskem letu 2022/2023: 

Učenke in učenci  4. razreda se bodo v obdobju prenove južne stavbe šolali na Srednji šoli Izola. 

Najbližje parkirišče za to lokacijo je na Lonki.   

Varstvo vozačev bo za učenke in učence vozače organizirano na matični šoli. Ob 8.10  jih  bomo 

vsakodnevno varno pospremili do lokacije – Srednje šole Izola, kjer bo zanje potekal pouk. 

Pouk bo za učenke in učence 4. razreda  potekal po urniku od 1. do 6. šolske ure v začasnih matičnih 

učilnicah. Pri urah športa bodo lahko koristili zunanje prostore okoli srednje šole  in  obe telovadnici na 

matični šoli. Po 2. šolski uri bo potekala malica, ki jo bomo dnevno dostavljali in delili po oddelkih. Po 

pouku bodo učenci v spremstvu strokovnih delavcev šole odšli na matično šolo, kjer bo potekalo kosilo. 

Po kosilu bodo učenke in učenci, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, samostojno odšli domov (kot 

običajno), ostali pa se bodo priključili podaljšanemu bivanju na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola. 

Jutranje varstvo bo za otroke 4. razreda potekalo na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola, od 6.15 do 8.15,  v 

za to določenih učilnicah. Jutranje varstvo je za učenke in učence 4. razreda nadstandardni program, 

zato je plačljivo (kot vsa leta doslej). 

Neobvezni izbirni predmeti (šport, računalništvo, glasbena umetnost in likovna umetnost), ki se 

izvajajo v  4. razredu, bodo za učenke in učence potekali na Osnovni šoli Vojke Šmuc Izola, po urniku, s 

pričetkom ob 7.30. Po zaključenem pouku NIP  bodo učenke in učenci v spremstvu učiteljev, 

predvidoma ob 8.10,  zapustili Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola in se odpravili do Srednje šole Izola. 

Možno je, da se bodo določeni neobvezni izbirni predmeti izvajali strnjeno, izven rednega pouka, kar 

je programsko dovoljeno in v nekaterih primerih pri nas že izvedeno (recimo če se otroci in učitelj 

dogovorijo, da opravijo 5 ur strnjene dejavnosti NIP likovne umetnosti v soboto dopoldan, je realizacija 

predmeta za cel mesec strokovno ustrezno opravljena – brez »predur«, ki v tem primeru niso 

potrebne). O tem vas bomo pravočasno obvestili. 

Dopolnilni in dodatni pouk bodo razredničarke izvajale v času predure in sicer od 7.30 do 8.15 na 

lokaciji začasne izvedbe pouka na srednji šoli. 



      

 

 

3. Za vse učenke in učence od 1. do vključno 5. razreda v šolskem letu 2022/2023  velja: 

Podaljšano bivanje bo po  šolskem kosilu skladno z urnikom potekalo za vse učence Osnovne šole 

Vojke Šmuc Izola na matični šoli. Vsaki skupini podaljšanega bivanja bo dodeljena učilnica na razredni 

in  predmetni stopnji, kjer bodo učenci izvajali vse aktivnosti v programu podaljšanega bivanja (domače 

naloge, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalni čas, prosta igra …) do odhoda domov. 

Interesne dejavnosti  bodo praviloma organizirane  na matični šoli od 14.00 ure dalje, zato 

priporočamo, da učenke in učence, ki se bodo določenih interesnih dejavnosti udeležili, vključite v 

brezplačen program  podaljšanega bivanja in tam varno počakajo na izbrano interesno dejavnost. 

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali v predvidenih terminih,  zabeleženih tudi na spletni 

strani šole,  na začasnih lokacijah (stara italijanska šola oziroma Srednja šola Izola) oz. skladno z vabili, 

ki vam jih bomo kot običajno pravočasno posredovali. 

 

Vsakodnevno spremljanje  otrok iz začasnih lokacij do matične šole ali iz šole do začasnih lokacij terja   

dodatno logistično, predvsem pa posebno kadrovsko organizacijo, saj bodo v spremstvo otrok vključeni 

tako učitelji podaljšanega bivanja, spremljevalci otrok s posebnimi potrebami kot tudi razredniki. Bili 

bi veseli pomoči staršev in skrbnikov  prostovoljcev, ki imajo možnost (so dela prosti) in so »časovno 

zanesljivi«, da pri prehajanju iz ene na drugo lokacijo (med cca. 13. in 14. uro odvisno od urnika pouka 

posameznih oddelkov) s svojo prisotnostjo pomagajo pri spremstvu otrok in s tem zagotovijo še bolj 

varno, sicer kratko peš pot našim učenkam in učencem. Vsi starši in skrbniki, ki bi lahko ponudili 

tovrstno pomoč v obliki prostovoljstva, lahko to sporočite pomočnici ravnatelja Lei Kozel na 

lea.kozel@osvsmuc.si, ki bo z vami pripravila in dorekla razporeditev prostovoljnega dela.  

 

Spoštovani starši in skrbniki, v tokratnem, nekoliko daljšem, a za vse nas pomembnem zapisu, smo vam 

posredovali trenutno sprejete strokovne odločitve, ki pa se zaradi morebitne boljše organiziranosti 

rednega in razširjenega programa šole  ali nepredvidenih dogodkov lahko še spremenijo. O 

podrobnostih izvedbe in o morebitnih spremembah zgoraj navedenega vas bomo obvestili na skupnem 

roditeljskem sestanku za starše in skrbnike otrok 2. do 5. razreda naše šole, ki bo predvidoma 

organiziran na daljavo preko ZOOM-a,   v drugi polovici avgusta 2022 (načrtovano 22. ali 23.  8. 2022). 

Mirne in prijetne počitnice, dopustniške dni vam želimo in uspešno pripravo na novo šolsko leto. Pazite 

na svoje zdravje in zdravje najbližjih, virus je še med nami.   

Lep pozdrav,  

 

Pripravili:  Lea Kozel, Veronika Zubin, Anton Baloh   

 

     Anton Baloh, prof. 

             ravnatelj 

        Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 
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