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Izola, 30. 9. 2015  

Štev.: 347-67/15  

 

 

Z A P I S N I K 
1. seje sveta staršev v šol. l. 2015/16, 

ki je bila dne 24. 9. 2015, ob 18.00, v učilnici št. 15 

 

 

Prisotni predstavniki staršev: Kristina Zadnik Sinožić - 1. a, David Runco - 1. b, Joni 

Abdurahman - 2. a, Sara Doljak - 3. a, Alen Vadnov - 3. b, Tina Pižent Gustinčič - 4. a, 

Aleksander Krebelj - 5. a, Mara Bertok - 5. b, Damijan Cepak - 6. a, Jože Butkovič - 7. b, 

Tamara Dujmovič - 8. a, Anastazija Skrt - 8. b, Branka Bembič - 9. a, Boris Pucer - 9. b   

 

Odsotni predstavniki staršev: Vesna Pistotnik - 2. b, Alenka Glogovšek - 4. b, Bojan 

Frančeškin - 6. b, Slađana Mačak - 7. a   

 

Prisotni od vabljenih: - ravnateljica, Maja Cetin 

               - pomočnica ravnateljice, Lilijana Hrvatin 

    - šolska svetovalna delavka, Nataša Dujmovič 

 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2015/16                                                      

2. Predstavitev in soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah in potrditev 

cenika za šolsko leto 2015/16 

3. Pobude, predlogi in mnenja 

 

 

V uvodu je ravnateljica pozdravila vse prisotne ter predlagala dopolnitev dnevnega reda, ki 

glasi: 

1. Izvolitev predsednika/ice in namestnika/ice predsednika/ice sveta staršev 

2. Predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2015/16                                                      

3. Predstavitev in soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah in potrditev 

cenika za šolsko leto 2015/16 

4. Pobude, predlogi in mnenja 

 

Prisotni so soglašali z predlaganim dnevnim redom, zato je svet staršev prešel na prvo točko 

dnevnega reda. 

 

K1) Izvolitev predsednika/ice in namestnika/ice predsednika/ice sveta staršev 

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je prejšnji predsednici sveta staršev, ge. Evi Podovšovnik 

Axelsson, potekel 3-letni mandat, prav tako njeni namestnici, ge. Sari Doljak, ki je bila voljena 

za 1-letno obdobje.  
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Člani sveta staršev so po predhodnem posvetovanju in javnem glasovanju z dvigom rok 

soglasno sprejeli naslednji 

 

1. sklep 

Člani sveta staršev so na 1. seji sveta staršev v šol. l. 2015/16 izvolili za predsednico sveta 

staršev Saro Doljak in za namestnika predsednice Alena Vadnova. 

 

 

K2) Predstavitev predloga LDN za šolsko leto 2015/16 

 

Prisotne je ravnateljica seznanila z vsebino letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16, ki 

je tudi v celoti objavljen na spletni strani OŠ Livade Izola. 

 

Povedala je, da je vpisanih 429 učencev, ki so vključeni v 18 rednih oddelkov, 5,1 oddelka 

podaljšanega bivanja in 2 skupin jutranjega varstva. Na šoli je zaposlenih (po sistemizaciji) 

34,8 strokovnih delavcev, 2,5 administrativno-računovodskih delavcev, 5,37 tehničnih 

delavcev in 2 vodstvena delavca. 

 

Novosti po zakonodaji: spodnja meja dni pouka letno je 189 oz. 184, podaljšano bivanje in 

interesne dejavnosti se kombinirajo, pouk se sme pričeti od 7.30 dalje, zimske počitnice so po 

regijah v dveh časovnih obdobjih, opravljanje NPZ je obvezno za vse učence v 6. in 9. razredu, 

predstavitev šole je na spletni strani in en izvod v tajništvu, izvaja se prvi tuj jezik angleščina v 

2. razredu, neobvezni izbirni predmeti (angleščina v 1. razredu, tehnika in računalništvo v 4. in 

5. r.), šola v naravi spada pod redni program. 

 

Ravnateljica je povedala, da se poleg obveznega programa (obvezni predmeti, izbirni predmeti, 

ure oddelčne skupnosti, dnevi dejavnosti, pouk v manjših skupinah, šola va naravi) izvaja tudi 

razširjen program (podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne 

dejavnosti, plavalni in kolesarski tečaj, neobvezni izbirni predmeti).  

 

Šola je v letošnjem šolskem letu vključena v razne projekte kot so Mediacija, Učenje veščin s 

pomočjo terapevtskega psa, Zdrav življenjski slog, Zdrava šola, Kulturna šola, Rastem s 

knjigo, e-varna uporaba interneta, Spletimo vezi, Bralna pismenost, slovenski tradicionalni 

zajtrk, shema šolskega sadja, Simbioza, Erazmus+ ter v razne akcije kot so Izola moje mesto, 

Živimo z morjem, likovni natečaji, literarni natečaji, spominska poslikava protihrupne zaščitne 

ograje pri šoli, humanitarne akcije, nastopi, revije, prireditve, organizacija obveznih proslav 

pred državnimi prazniki.  

 

Šola ima v planu zamenjavo dotrajanih oken in vrat na šoli, nabavo nove računalniške opreme, 

zamenjava dotrajane opreme, nakup osnovne šolske opreme, popravilo kanalizacije, nov urni 

sistem, popravilo in dokup igral na šolskem igrišču… 

 

Po zaključeni predstavitvi je ravnateljica predlagala, da člani sprejmejo sklep o seznanitvi z 

LDN za šolsko leto 2015/16. Člani sveta staršev so soglasno sprejeli 
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2. sklep 

Člani sveta staršev so bili seznanjeni z letnim delovnim načrtom OŠ Livade Izola za šolsko 

leto 2015/16.  

 

Starši lahko predloge ali pripombe sporočajo na e-pošto info.livade@gmail.com ali na o-

livadeizola.kp@guest.arnes.si. 

 

Prijavnice za starše, ki bi si želeli dostopat do storitve eAsistent, se dobijo v tajništvu šole. 

Preverila se bo možnost, da bi se na spletni strani šole pripravilo povezavo do prijavnice, da bi 

si jo lahko starši sami natisnili. 

 

Učenci bodo v prihodnjih dneh dobili informator, v katerem bo urnik individualnih ur 

pedagoških delavcev in urnik interesnih dejavnosti na šoli. Za individualne ure se je potrebno 

najaviti. 

 

Zaradi velikega števila učencev, ki kosijo v šoli, in premajhne jedilnice, se je spremenil sistem 

delitve kosil, in sicer se za prvošolčke pripravijo mize s krožniki in priborom, tako, da se oni 

usedejo in pojejo. Po končanem kosilu pa se za njimi pospravi. Učencem, ki imajo izbirne 

predmete sedmo uro, pa se da prednost pri kosilu, tako da lahko v miru pojejo preden pričnejo 

ponovno pouk. Zaradi prepolne jedilnice ima 7. in 8 skupina podaljšanega bivanja najprej 

popoldansko malico, okoli 14. ure pa kosilo. V dogovoru z Občino Izola ima šola v planu 

povečanje jedilnice. 

 

Šolska knjižnica je za učence odprta vsak dan pred poukom in med vsemi rekreativnimi 

odmori, in sicer za brat in pisat ter po pouku po urniku, ko si učenci lahko tudi izposodijo 

knjige.  

 

Šolska svetovalna delavka, ga. Nataša Dujmovič, je predstavila proces odkrivanja nadarjenih 

učencev. Identifikacija učencev poteka običajno v 4. razredu na predlog učiteljev, ki so učence 

poučevali v prejšnjih razredih. Starši predlaganih učencev iz 4. in 5. razreda bodo v mesecu 

oktobru povabljeni na roditeljski sestanek. Ga. Dujmovič je povedala, da so tri merila 

ugotavljanja nadarjenosti: psihološki test inteligentnosti, psihološki test ustvarjalnosti in 

ocenjevalne lestvice učiteljev. Psihološki testi vseh področij nadarjenosti, zlasti na umetniškem 

ali športnem področju ne pokažejo. Starši bodo dobili na dom obvestilo, kdaj bo identificiranje 

nadarjenih učencev potekalo. Identifikacija nadarjenosti je možna v vsakem razredu, do konca 

osnovne šole. Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji   

  

3. sklep 

OŠ Livade oblikuje obvestilo o identifikaciji nadarjenih učencev, ki se ga objavi na spletni 

strani šole. 
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K3) Predstavitev in soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah in 

potrditev cenika za šolsko leto 2015/16 

 

Predlog cenika za šol. l. 2015/16 je objavljen na spletni strani šole. Ravnateljica je predstavila 

cenik OŠ Livade za šolsko leto 2015/16. Povedala je, da je cena malice za vse osnovne šole v 

Sloveniji enaka, cene ostale prehrane pa se določajo na osnovi določenih kriterijev in so v 

primerjavi s preteklim šolskim letom nespremenjene. Prav tako so cene za ostale storitve 

določene po ustaljenih kriterijih. 

 

Po obrazložitvi cenika so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji  

 

4. sklep 

Člani sveta staršev so bili seznanjeni s cenikom OŠ Livade Izola za šolsko leto 2015/16. 

 

 

K4) Pobude, predlogi in mnenja 

 

Pomočnica ravnateljice, ga. Lilijana Hrvatin, je predstavila stroškovnik po razredih za šolsko 

leto 2015/16, ki je bil že predstavljen na roditeljskih sestankih. 

 

Starši so ponovno opozorili, da so šolske torbe še vedno pretežke. Ravnateljica je povedala, da 

učenci še vedno nosijo v torbi stvari, ki jih ne rabijo za določen dan. Podan je bil predlog, da se 

izvede akcijo tehtanja torb – prazne torbe in polne torbe, ter se zapiše, če je bilo v torbi kaj, 

česar tisti dan učenci niso potrebovali prinesti v šolo. Učitelje se bo ponovno opozorilo, da 

povejo učencem, kaj rabijo za naslednjo uro prinesti – zvezek, delovni zvezek, učbenik… ter 

da si učenci to zapišejo, če mislijo da bodo pozabili učiteljeva navodila. 

 

Starši so vprašali, zakaj se interesne dejavnosti izvajajo pred poukom, ob 7.30, namesto po 

pouku. Ravnateljica je pojasnila, da je polno interesnih dejavnosti pred in po pouku. V času 

podaljšanega bivanja jih je manj, ker ni priporočljivo rušiti sistema v podaljšanem bivanju, ki 

je namenjeno sprostitvi, kosilu in pisanju domačih nalog. 

 

Šola ponuja kot dodatno športno dejavnost dodatno športno vzgojo za učence od 1. do 3. 

razreda in pa športne aktivnosti v okviru projekta Zdrav življenjski slog. Za svoje športne 

dejavnosti ima šola na razpolago telovadnico do 15.15, po tej uri pa Center za kulturo, šport in 

prireditve Izola oddaja telovadnico ostalim klubom, ki izvajajo športne dejavnosti tudi za naše 

učence. Podan je bil predlog, da bi se zaprosilo za podaljšan čas uporabe telovadnice za 

namene OŠ Livade. 

 

Starši so tudi predlagali, da se v naslednjem šolskem letu istočasno predstavi vse dejavnosti, ki 

se bodo izvajale na šoli, zato je bil soglasno sprejet naslednji  

 

5. sklep 

V šolskem leto 2016/17 se na 1. roditeljskem sestanku predstavi vse dejavnosti oziroma 

krožke, ki se bodo izvajali na šoli oziroma v telovadnici (plačljive, neplačljive, šolske in 

zunanjih ponudnikov).   
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Šola načrtuje v naslednjih letih še dodatno zniževati strošek nabave delovnih zvezkov in ostalih 

pripomočkov. Preverila se bo možnost nabave pripomočkov, ki se enkrat uporabijo (loki, 

žagice za lok, tuši, pero za tuš, kolaž papir…) s strani šole, in pa direktna nabava učbenikov in 

delovnih zvezkov za italijanščino v Italiji. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji  

 

6. sklep 

V šolskem leto 2016/17 šola preveri možnost nabave učnih pripomočkov, ki se jih malokrat 

uporabi (loki, žagice za loke, tuši, peresa za tuše, kolaž papir…).   

 

Knjižničarka naj bi tudi preverila možnost nabave delovnih zvezkov pri založbah (za vse 

učence), zaradi znižanja stroškov na količinski popust. 

 

Glede prihoda učencev v šolske prostore pred pričetkom pouka je bilo pojasnjeno, da so 

vhodna vrata odprta, tako da lahko učenci pridejo v garderobo, kjer je tudi dežurni učitelj od 

7.50 dalje, in mirno počakajo do pričetka pouka. Ob 8.10 se odprejo vrata za vse ostale učence.  

 

Zaradi možnosti spremembe pravil odjave prehrane je bil soglasno sprejet naslednji 

 

7. sklep 

Ob izteku pogodbe z OŠ Vojke Šmuc za nabavo kosil se preveri možnost odjave kosila za 

tekoči dan oziroma se izbere drugega dobavitelja za kosila, ki bo sprejemal odjavo kosila za 

tekoči dan.  

 

Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesi ali skiroji imajo možnost postavitve koles na stojala ali 

pripeti skiroje za ograjo. Prihod v šolo z rolerji ali s čevlji s koleščki je prepovedan. 

 

V mesecu septembru 2015 je bila staršem učencev poslana  v podpis pogodba o izvajanju 

medsebojnih obveznosti za prehrano in ostale dejavnosti za šolsko leto 2015/16, v kateri je bilo 

potrebno navesti podatke o plačniku, ki jih šola potrebuje za potrebe izstavitve mesečnega 

računa za obračun storitev in materiala, saj račun oziroma položnica se po predpisih ne sme 

glasiti na ime otroka. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45.  

    

 

           Zapisala                  Predsednica sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                    Sara Doljak    

 

 


