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Izola, 7. 10. 2016  

Štev.: 900-8/2016/2 

 

 

Z A P I S N I K 
1. seje sveta staršev v šol. l. 2016/17, 

ki je bila dne 27. 9. 2016, ob 18.00, v učilnici št. 15 

 

 

Prisotni predstavniki staršev: Adis Mahić – 1. a, Martina Bubola – 1. b, Nataša Medica 

Torkar – 2. a, Tanja Vuk – 3. a, Robert Smoje – 3. b, Sara Doljak – 4. a, Alen Vadnov – 4. b, 

Karmen Grilj – 5. a, Slađana Prodanovič Puzić, Jana Žibert Jereb – 5. b, Aleksander Krebelj – 

6. a, Mara Bertok – 6. b, Ksenija Švara – 7. a, Boris Pucer – 7. b, Tjaša Požrl – 8. a, Jože 

Butkovič – 8. b, Edin Rizvić – 9. a,   

 

Odsotni predstavniki staršev: David Runco – 2.  b, Katjuša Stegovec – 9. b 

 

Prisotni od vabljenih: - ravnateljica, Maja Cetin 

               - pomočnica ravnateljice, Lilijana Hrvatin 

    - šolska svetovalna delavka, Nataša L. Dujmovič 

 

 

Predlagani dnevni red: 

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

leto 2016/17                                                      

2. Predstavitev cenika storitev za šolsko leto 2016/17 

3. Pobude, predlogi in mnenja 

 

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

glasi: 

1. Pregled kandidatur za članstvo v svet staršev po posameznih oddelkih in konstituiranje 

sveta staršev – izvolitev predsednika 

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

leto 2016/17  

3. Predstavitev cenika storitev za šolsko leto 2016/17 

4. Pobude, predlogi in mnenja 

 

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

dnevnega reda. 

 

K1) Pregled kandidatur za članstvo v svet staršev po posameznih oddelkih in 

konstituiranje sveta staršev – izvolitev predsednika 

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je prejšnja predsednica sveta staršev, ga. Sara Doljak, podala 

odstopno izjavo iz mesta predsednice sveta šole, zato je potrebno izvoliti novega predsednika 

oziroma predsednico sveta šole.   
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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. 2016/17 izvolili za predsednika sveta 

staršev Alena Vadnova.  

 

Gospod Alen Vadnov je bil do sedaj namestnik predsednice sveta staršev, zato je bilo potrebno 

izvoliti novega namestnika oziroma novo namestnico predsednika sveta staršev. Po 

predhodnem posvetovanju in javnem glasovanju z dvigom rok so nato člani sveta staršev 

soglasno sprejeli naslednji 

 

2. sklep 

Člani sveta staršev so na 1. seji sveta staršev v šol. l. 2016/17 izvolili za namestnico 

predsednika sveta staršev Martino Bubola.  

 

 

K2) Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta in nadstandardnega programa za 

šolsko leto 2016/17 

 

Prisotne je ravnateljica seznanila z vsebino letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17, 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) 

36,2 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 

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 va 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. 
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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, Erasmus+ 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, nov urni sistem, klima naprave, 

server, tiskalnik… 

 

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

LDN za šolsko leto 2016/17. Člani sveta staršev so soglasno sprejeli 

 

3. sklep 

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

leto 2016/17.  

 

Ravnateljica je še dodala, da je staršem na razpolago poseben šolski e-naslov 

info.livade@gmail.com, na katerega lahko starši pošljejo vprašanja, predloge, mnenja… 

 

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

na spletni strani šole. Prijavnice starši sami pošljejo na eŠolo d.o.o. 

 

Učenci so dobili informator, v katerem je urnik individualnih ur pedagoških delavcev in urnik 

interesnih dejavnosti na šoli. Individualne govorilne ure so vsak teden po predhodni najavi.  

 

Zaradi velikega števila učencev, ki kosi v šoli, in premajhne jedilnice, je v fazi dograditev 

jedilnice, za katero pa še čakamo gradbeno dovoljenje, gradnja pa naj bi se pričela še pred 

koncem koledarskega leta. Dograjen prostor naj bi uporabljali tudi Krajevna skupnost, klubi,  

namenjen naj bi bil tudi raznim predavanjem… 

 

Pogovarjali smo se tudi v zvezi s problematiko dovoza učencev v šolo. 

 

Na spletni strani šole je bil objavljen nov dokument Šolske poti. V procesu načrtovanja šolskih 

poti pa bodo učenci in starši dobili ankete v zvezi z nevarnimi točkami, ki jih opažajo na 

šolskih poteh.    

 

Predstavnik 4. razredov je povprašal, zakaj se v 4. razredu menjavajo učitelji v podaljšanem 

bivanju. Ga. ravnateljica je pojasnila, da moramo po navodilih MIZŠ podaljšano bivanje 

kombinirati z različnimi dejavnostmi in učitelji zaposlenimi na šoli. Predstavnik staršev je 

dodal, da naj se učitelji vsaj uskladijo pri podaljšanem bivanju, ker so učenci zmedeni. 

 

Učenci imajo vsak dan na razpolago sadje, in sicer v okviru šolske malice, enkrat tedensko pa 

se sadje krije iz Sheme šolskega sadja. Na razredni stopnji imajo učenci sadje po razredih, po 

končanem pouku pa se ostanek sadja odnese v predprostor, na predmetni stopnji pa je sadje v 

jedilnici. 

mailto:info.livade@gmail.com
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Sofinanciranje šolskih storitev učencem, ki so socialno šibki, poteka preko šolske svetovalne 

delavke. Sofinancira se iz šolskega sklada po Poslovniku šolskega sklada, iz projektov 

Drobtinica, Olimpiki, Podari malico, Petka za nasmeh…  

Pomembno je, da starši oddajo vlogo za pomoč pri plačilu (šole v naravi…) šolski svetovalni 

delavki. 

 

K3) Predstavitev cenika storitev za šolsko leto 2016/17 

 

Ravnateljica je povedala, da je bil cenik za šol. l. 2016/17 potrjen na korespondenčni seji sveta 

šole in je objavljen na spletni strani šole. Povedala je, da je cena malice za vse osnovne šole v 

Sloveniji enaka, cene ostale prehrane pa se določajo na osnovi določenih kriterijev. 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 2016/17. 

 

K4) Pobude, predlogi in mnenja 

 

Pomočnica ravnateljice je povedala, da so bili na roditeljskih sestankih predstavljeni tudi 

stroškovniki za šolsko leto 2016/17, v katerih so zajeti vsi stroški (delovni zvezki, prevozi, 

vstopnine, material za pouk…) po razredih za šolsko leto 2016/17. Poudarila je, da za pomoč 

pri plačilu šole v naravi (4., 5. in 7. razred) naj se starši obrnejo na šolsko svetovalno delavko, 

go. Natašo L. Dujmovič. 

 

V času kosila imajo učenci možnost obesiti šolsko torbo na kljukice pred jedilnico, kjer se 

nahaja tudi dežurni učitelj. V novem prizidku jedilnice naj bi predvideli tudi prostor za 

odlaganje torb v času kosil. 

 

Šola bo preverila možnost zniževanja stroškov nabave delovnih zvezkov in ostalih 

pripomočkov za naslednja leta. 

 

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.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45.  

    

 

           Zapisala                  Predsednik sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                   Alen Vadnov    

 

 


