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Izola, 3. 10. 2017  

Štev.: 900-8/2016/2 

 

 

ZAPISNIK 
1. seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, 

ki je bila dne 26. 9. 2017, ob 17.30, v učilnici št. 15 

 

 

Prisotni predstavniki staršev: Žana Stankovič – 1. b, Adis Mahić – 2. a, Valentina Lenarčič – 

2. b, Nataša Likon – 3. a, Ted Prodan – 3. b, Alenka Lorencon – 4. a, Robert Smoje – 4. b, Leo 

Zornada – 5. a, Alen Vadnov – 5. b, Karmen Grilj – 6. a, Lorena Alessio – 6. b, Suvada Čatak 

– 7. a, Katja Zornada – 8. a, Manica König – 9. a, Jože Butkovič – 9. b   

 

Odsotni predstavniki staršev:Mitja Gerževič – 1. a,Katjuša Stegovec – 7. b, Boris Pucer – 8.b 

 

Prisotni od vabljenih: - ravnateljica, Maja Cetin 

               - pomočnica ravnateljice, Katja Bonaca 

    - šolska svetovalna delavka, Nataša L. Dujmovič 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta in nadstandardnega programa za šolsko 

leto 2017/18                                                      

2. Predstavitev cenika storitev za šolsko leto 2017/18 

3. Imenovanje treh predstavnikov staršev za svet šole 

4. Pobude, predlogi in mnenja 

 

V uvodu je ravnateljica pozdravila vse prisotne ter prebrala predlagan dnevni red. Prisotni so 

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

reda. 

 

 

K1) Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta in nadstandardnega programa za 

šolsko leto 2017/18                                                      

 

Prisotne je ravnateljica seznanila z vsebino letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18, ki 

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

 

Povedala je, da je vpisanih 446 učencev, ki so vključeni v 18 rednih oddelkov, 5,3 oddelke 

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

36,56 strokovnih delavcev, 2,5 administrativno-računovodskih delavcev, 7,9 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 
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2. razredu, neobvezni izbirni predmeti (angleščina v 1. razredu, tehnika in računalništvo, 

francoščina v 4. in 5. r., šport v 6. r.).  

 

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

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

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

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

Plavalni tečaj je namenjen učencem 3. razreda in poteka 5 dni oziroma 20 ur športa letno je 

namenjenih plavalnemu tečaju po zakonodaji.  

 

Šola deluje na preventivnih dejavnostih kot so zberi pogum in povej, varna raba interneta, 

vrstniška mediacija, skupina za razvijanje čustvene inteligence, urjenje s pomočjo 

terapevtskega psa, žarišča konfliktov, supervizijska srečanja… 

 

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, ter v razne akcije kot so Izola moje mesto, Živimo z 

morjem, likovni natečaji, literarni natečaji, 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, klima naprave… 

 

Po zaključeni predstavitvi so člani sveta staršev soglasno sprejeli 

 

1. sklep 

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

leto 2017/18.  

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je tudi za šol. l. 2017/18 planiran nadstandardni program 

dodatnega športa, zato so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji sklep 

 

2. sklep 

Svet staršev je obravnaval in potrdil nadstandardni program športa za šol. l. 2017/18. 

 

Član sveta staršev je podal pobudo, da bi že v nižjih razredih uvedli učenje računalništva.  

 

K2) Predstavitev cenika storitev za šolsko leto 2017/18 

 

Ga. ravnateljica je predstavila cenik storitev za šol. l. 2017/18 in povedala, da se bodo cene 

kosil od 1. 10. 2017 dalje nekoliko povečale, ostale cene pa ostanejo enake kot prejšnje šolsko 

leto, zato so  člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji sklep 

 

3. sklep 

Svet staršev je obravnaval in potrdil cenik storitev za šol. l. 2017/18. 
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K3) Imenovanje treh predstavnikov staršev za svet šole 

 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da zaradi poteka mandata dosedanjim članom staršev v svetu šole 

je potrebno imenovati 3 nove člane za 4-letni mandat. 

 

Predlagani so bili 4 člani sveta staršev, in sicer Alen Vadnov, Dubravka Vabič, Mirna 

Veselinovič in Ted Prodan. Izpeljana bo korespondenčna seja, na kateri se bo izvolilo 3 člane 

sveta staršev v svet šole. 

 

 

K4) Pobude, predlogi in mnenja 

 

G. Vadnov je predstavil predlog za enotna šolska oblačila. Šolska oblačila bi najprej uvedli v 

nižjih razredih in postopoma v višjih. Povedal je, da je pobuda prišla s strani staršev socialno 

šibkih učencev. Članom sveta staršev je bil razdeljen seznam pozitivnih strani šolskih oblačil z 

vidika staršev. 

 

Potekala je razprava, kjer so bila podana različna mnenja o predlogu uvedbe šolskih oblačil. 

Po razpravi so člani sveta staršev sprejeli, da se v šoli najprej izpelje anketa v zvezi s 

predlogom nošenja šolskih oblačil. 

 

Podana je bila tudi informacija o delovanju šolskega sklada in pobuda za doniranje sredstev v 

šolski sklad. 

 

Glede problematike dovoza učencev v šolo s spodnje strani je bilo povedano, da je bilo 

sprejeto, da se bo spodnje parkirišče zaprlo in uredilo igrišče z igrali, parkirišče pa se bo 

premaknilo na zelenico pod sedanjim ograjenim igriščem. Ga. ravnateljica se bo pozanimala v 

kateri fazi je trenutno ta projekt. Starši so predlagali, da se do te spremembe zagotovi varen 

dostop do šole s spodnje strani, npr. z nadzorom redarjev. 

 

Članom sveta staršev je bila podana informacija, da popoldanska malica v podaljšanem bivanju 

ni obvezna.  

 

Glede razporeditve učencev v jedilnicah pa je dogovorjeno, da v času kosil gredo učenci, ki so 

v podaljšanem bivanju, v novo jedilnico, saj gredo na kosilo kot skupina in jih je veliko, 

medtem ko pa posamezniki iz višjih razredov gredo v učilnico gospodinjstva. 

 

Podan je bil predlog, da bi se seznam interesnih dejavnosti na šoli prej objavil, saj se pojavi 

problem pri usklajevanju z izvenšolskimi dejavnostmi. Seznam je objavljen na spletni strani 

šole. 

 

Starši so pripomnili, da naj bi bila spletna stran šole bolj ažurna. 
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Glede reklamnega materiala je bilo pojasnjeno, da je zakonsko določeno, da se reklamni 

material ne sme deliti učencem, zato imamo na šoli mizico s ponudbami, kjer si lahko vsak 

posameznik prostovoljno vzame letak. 

 

Podana je bila tudi predlog, da bi se nemščina vpeljala kot neobvezni izbirni predmet v nižjih 

razredih oziroma kot obvezni izbirni predmet v višjih razredih. 

 

Glede velikosti kosil je bilo povedano, da se lahko tudi manjšim otrokom naroči veliko kosilo.  

 

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.  

 

V zvezi s prireditvami, ki se izvajajo na šoli je bilo pojasnjeno, da so določene prireditve za  

povabljene, nekatere pa so javne prireditve.   

 

Predstavnik 4. razredov je povprašal, zakaj so v podaljšanem bivanju skupine kombinirane iz 

3. in 4. razredov. Ga. ravnateljica bo pripravila odgovor v zvezi s sestavljanjem skupin 

podaljšanega bivanja.  

 

G. Vadnov je dodal pobudo, da se do naslednje seje prouči možnost oddajanja prostorov v 

popoldanskem času večjemu številu najemnikom.  

  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30.  

    

 

           Zapisala                  Predsednik sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                   Alen Vadnov    

 

 


