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Izola, 18. 5. 2016  

Štev.: 900-5/2016/2 

 

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

ki je bila dne 16. 5. 2016, ob 17.30, v učilnici št. 15 

 

 

Prisotni predstavniki staršev: David Runco - 1. b, Robert Smoje - 2. b, Sara Doljak - 3. a, 

Boštjan Rakar - 4. a, Alenka Glogovšek - 4. b, Aleksander Krebelj - 5. a, Mara Bertok - 5. b, 

Damijan Cepak - 6. a, Jože Butkovič - 7. b, Anastazija Skrt - 8. b, Boris Pucer - 9. b   

 

Prisotni od vabljenih: - Maja Cetin, ravnateljica 

    - Maja Murovec, knjižničarka 

               - Nataša Dujmovič, šolska svetovalna delavka  

               - Lilijana Hrvatin, pomočnica ravnateljice 

 

Odsotni predstavniki staršev: Kristina Zadnik Sinožić - 1. a, Joni Abdurahman - 2. a, Alen 

Vadnov - 3. b,  Bojan Frančeškin - 6. b, Slađana Mačak - 7. a,  Tamara Dujmovič - 8. a, Branka 

Bembič - 9. a   

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev 

2. Potrditev predlaganega seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2016/17 

3. Poročilo o samoevalvaciji vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2014/15 

4. Informacija v zvezi s programom CŠOD 

5. Predlogi in mnenja 

 

V uvodu je predsednica sveta staršev pozdravila vse prisotne ter prebrala predlagani dnevni 

red. Prisotni so soglašali s predlaganim dnevnim redom, zato je svet staršev prešel na prvo 

točko dnevnega reda. 

 

 

K1) Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev 

 

V nadaljevanju je predsednica prebrala sklepe zapisnika 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 

2015/16, z dne 24. 9. 2015. 

 

Član sveta staršev je želel odgovor na 6. in 7. sprejeti sklep na 1. seji sveta staršev v šol. l. 

2015/16. 

 

Pojasnilo sprejetega 6. sklepa je podala ga. ravnateljica, ki je povprašala učiteljice, ki 

poučujejo predmete, pri katerih se uporabljajo žagice, peresa za tuše…Povedale so, da učenci 

uporabljajo te predmete več let in da šolske stvari hitreje uničijo kot pa svoje. Glede nabave 

dodatnih pripomočkov za pouk s strani šole, za katere bodo starši kot do sedaj plačali letni 

pavšal, se bo v prihodnjih dneh ponovno pogovorila z učitelji. 
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V zvezi s sprejetim 7. sklepom pa je povedala, da se je pozanimala o možnosti nabave kosil na 

Srednji šoli Izola in na OŠ Antona Ukmarja Koper, kjer pa so ji odgovorili, da imajo omejene 

kapacitete. Glede na to, da so na OŠ Vojke Šmuc sprejeli odjave kosil do 8.00 za tekoči dan, 

ostajamo pri istem dobavitelju. 

 

Nato so prisotni predstavniki sveta staršev soglasno sprejeli 

 

8. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 2015/16, z dne 24. 9. 

2015. 

 

 

K2) Potrditev predlaganega seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko 

leto 2016/17 

 

Knjižničarka, Maja Murovec, je predstavila predlagan izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki 

so jih za šolsko leto 2016/17 predlagali strokovni aktivi (gradivo je bilo poslano po e-pošti). 

 

Član sveta staršev je povprašal, ali so se cene kaj znižale glede na prejšnja leta. Gospa 

ravnateljica je odgovorila, da so učni načrti natrpani in da si učenci ne morejo vsega zapisovat, 

zato so potrebni tudi delovni zvezki, s katerimi si učenci pridobijo dodatno znanje, poleg tega 

pa so učitelji pri izbiri delovnih zvezkov razpravljali in se poglobili v njihovo uporabnost, tako 

da je prepričana, da je izbira pravilna in upravičena. Za prenovo učbenikov in delovnih 

zvezkov pa smo se letos odločili tudi zaradi vključevanja sodobnih metod in oblik dela z i- in 

e- gradivi pri številnih predmetih. 

 

Primerjava cen delovnih zvezkov v primerjavi s prejšnjim šolskim letom ni bila narejena, saj so 

se nekateri delovni zvezki, zaradi zamenjave učnih načrtov ter predvsem oblik in metod dela 

ter vključevanja  nove tehnologije v pouk spremenili, in jih ni možno primerjati med seboj. 

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov mora predhodno potrditi Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, nato učitelji pregledajo in izberejo gradivo za naslednje šolsko leto, šele nato 

se seznam delovnih zvezkov da v potrditev svetu staršev. 

 

Da šolske torbice ne bodo pretežke imajo učenci razredne stopnje možnost puščanja stvari, ki 

jih ne rabijo za domačo nalogo na polički v šoli, učenci predmetne stopnje pa naj bi nosili v 

šolo samo stvari, ki jih potrebujejo za pouk tisti dan. 

 

Nato so prisotni predstavniki sveta staršev soglasno sprejeli 

 

9. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/17. 
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K3) Poročilo o samoevalvaciji vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2014/15 

 

Šolska svetovalna delavka, ga. Nataša Dujmovič je pripravila Samoevalvacijsko poročilo za 

šolsko leto 2014/15 (gradivo poslano po e-pošti).  

 

Nato so predstavniki sveta staršev soglasno sprejeli 

 

10. sklep 

Člani sveta staršev so seznanjeni s Samoevalvacijskim poročilom za šol. l. 2014/15.  

 

 

K4) Informacija v zvezi s programom CŠOD 

 

Pomočnica ravnateljice, ga. Lilijana Hrvatin, je predstavila Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti (CŠOD), s katerim uspešno sodeluje tudi naša šola. 

CŠOD vsako leto razpiše večdnevne programe in pa tudi enodnevne programe, na katere se 

šole prijavijo.  

Šola v naravi je prilagojena vsebinam po posameznih razredih, in sicer imamo šolo v naravi s 

poudarkom na naravoslovju, družboslovju, s poudarkom na športu in veščinah preživetja v 

naravi, s poudarkom na smučanju, poleg tega pa so tudi na razpolago dnevni programi 

prilagojeni po vsebinah in razredih (kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi). Večdnevni 

programi so enkratna priložnost za razvijanje pristnih stikov z vrstniki in učitelji, socialnih 

spretnosti in delovnih navad.  

 

Šola od Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ni še prejela potrjene termine za naslednje 

šolsko leto za šolo v naravi za 5. in 7. razred, za projektni in tematski teden za nadarjene 

učence od 7. do 9. razreda in pa termine za enodnevne programe. Za zimsko šolo v naravi za 5. 

razrede ne dobimo vsako leto termina (to šolsko leto smo bili preko CŠOD-ja), tako da za 

naslednje šolsko leto obstaja verjetnost, da bo potrebno poiskat drugo lokacijo, ki pa je 

cenovno dražja.   

Zimsko šolo v naravi socialno šibkim sofinancira MIZŠ, za dodatno finančno pomoč pa je 

potrebno pri šolski svetovalni delavki oddati vlogo. 

 

Iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so poslali dopis o možnih aktivnostih v njihovih 

domovih v času poletnih počitnic, razpoložljiv program pa imajo objavljen tudi na svoji spletni 

strani.  

 

K5) Predlogi in mnenja 

 

Učenci iz nižjih razredov, ki jim malo kosilo ne zadostuje, imajo možnost prejemat večje 

kosilo, predhodno pa se morajo starši dogovorit z administratorko, ki sprejem odjave in 

prijave. 

 

Zaradi varnosti prihoda otrok v šolo s spodnje strani šole oziroma po dovozni poti med 

rekreacijskim parkom in igriščem, so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji  
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11. sklep 

Zaradi varnega prihoda in odhoda učencev v šolo in iz šole, člani sveta staršev dajejo 

zahtevo Občini Izola, za ureditev pločnika ob dovozni poti med rekreacijskim parkom in 

igriščem.  

 

Na predmetni stopnji imajo po trije učenci eno garderobno omarico, ki pa je v zimskih mesecih 

prenatrpana. Tudi število učencev, ki bodo še prišli na predmetno stopnjo narašča, zato je 

vsako šolsko leto problem, kam namestit dodatne garderobne omarice.  

Ga. ravnateljica je pojasnila, da ena rešitev bi bila, da bi odstranili iz garderob klopi in namesto 

njih postavili omarice, druga rešitev pa bi bila, da bi se jih namestilo v avlo na stene med 

učilnicami. Obe možni rešitvi pa bi preveč zapolnili prostora (garderobo in avlo), kar ne bi bilo 

v redu. Idealna rešitev pa bi bila adaptacija garderobe, zato je svet staršev soglasno sprejel 

naslednji 

12. sklep 

Zaradi premajhne garderobe in s tem nezmožnosti postavitve dodatnih garderobnih omaric 

za večje število prihajajočih učencev, dajemo zahtevo Občini Izola za adaptacijo garderobe v 

centralni zgradbi. 

 

Glede dograditve jedilnice pa je svet staršev soglasno sprejel naslednji 

 

13. sklep 

Zaradi velike gneče v šolski jedilnici v času kosil, dajejo člani sveta staršev pobudo Občini 

Izola za pospešitev postopkov pri pridobivanju dokumentacije za dograditev jedilnice. 

 

Predstavnica 5. razreda je povprašala, če delujejo ponovno klime v učilnicah 5. razredov, saj 

zaradi hrupa morajo imeti okna zaprta in klime odprte. Ga. ravnateljica se bo pozanimala pri 

hišniku, če je bila okvara že odpravljena. 

 

Predstavniki sveta staršev so opozorili, da ima šolska knjižnica premalo enakih knjig za 

domače branje, tako da vsi učenci istega razreda ne morejo istočasno brati določene knjige 

oziroma si morajo knjige podajati ali pa si jo poiskati v drugih knjižnicah. Ga. ravnateljica bo 

ugotovila, kakšno je stanje glede določenih knjig za domače branje v knjižnici, ter glede 

procesa izvajanja domačega branja v oddelkih od 1. do 9. razreda. 

 

Nato so člani sveta staršev soglasno sprejeli naslednji 

 

  14. sklep 

Člani sveta staršev dajejo pobudo šoli, da zagotovi zadostno število knjig za domače branje. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15.  

    

 

         Zapisala                        Predsednica sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                        Sara Doljak    
 


