
 

 
 

Osnovna šola Livade Izola 
Scuola elementare Livade Isola 

Livade št. 7, 6310 Izola-Isola 
tel.:05/662 55 60 

faks:05/662 55 61 
e-mail: o-livadeizola.kp@guest.arnes.si 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 

Izola, 19. 4. 2018  

Štev.: 900-4/2018/2 

 

ZAPISNIK 
2. redne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, 
ki je bila dne 18. 4. 2018, ob 18.30, v učilnici št. 14 

 

Prisotni predstavniki staršev: Mitja Gerževič – 1. a (prišel med sejo), Mirna Veselinovič – 

1. b, Adis Mahić – 2. a, Valentina Lenarčič – 2. b, Nataša Likon – 3. a, David Runco – 3. b, 

Alenka Lorencon – 4. a, Robert Smoje – 4. b, Leo Zornada – 5. a, Alen Vadnov – 5. b, Lorena 

Alessio – 6. b, Suvada Čatak – 7. a, Boris Pucer – 8. b, Jože Butkovič – 9. b   

 

Prisotni namestniki predstavnikov staršev: Laura Brec Frančeškin – 6. a 

 

Odsotni predstavniki staršev: Katjuša Stegovec – 7. b, Katja Zornada – 8. a, Manica König 

– 9. a  

 

Prisotni od vabljenih:  

 ravnateljica, Maja Cetin 

 pomočnica ravnateljice, Katja Bonaca 

 šolska svetovalna delavka, Nataša L. Dujmovič 

 predsednica UO šolskega sklada, Biserka Grabar 

 predstavnica staršev v svetu šole, Dubravka Vabič 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev 

2. Poročilo o samoevalvaciji vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2016/17 

3. Informacija o dosedanjem delovanju in rezultatih šole v tem šolskem letu 2017/18 

4. Informacija o delovanju šolskega sklada 

5. Obravnava predlogov sprememb Poslovnika o delu sveta staršev 

6. Predlogi in mnenja 

 

V uvodu je predsednik sveta staršev, g. Vadnov, pozdravil vse prisotne ter prebral predlagan 

dnevni red. Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom, zato je bil soglasno sprejet 

naslednji sklep 

 

13. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo dnevni red 2. redne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18. 

 

 

K1) Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev 

 

V nadaljevanju je predsednik prebral sklepe zapisnika 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 

2017/18, z dne 26. 9. 2017, in predlagal    
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14. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, z dne 26. 

9. 2017. 

 

Sklep je potrdilo 14 članov sveta staršev.  

 

Nato so bili prebrani še sklepi zapisnika 1. izredne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, z dne 

17. 10. 2017, in predlagan je bil naslednji  

 

15. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo zapisnik 1. izredne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, z dne 

17. 10. 2017. 

 

Sklep je potrdilo 14 članov sveta staršev.  

 

 

K2) Poročilo o samoevalvaciji vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2016/17 

 

Šolska svetovalna delavka, ga. Nataša  L. Dujmovič, je predstavila Samoevalvacijsko 

poročilo za šolsko leto 2016/17 (gradivo poslano po e-pošti).  

 

Po predstavitvi je član sveta staršev prosil za dodatna pojasnila v zvezi s tabelama 4.1.1 in 

4.1.2 ter prosil za podatke o realizaciji dodatnega in dopolnilnega pouka. Ga. ravnateljica je 

pojasnila, da se podatke o realizaciji lahko pridobi iz eAsistenta. 

  

Predlagan je bil naslednji  

16. sklep 

Člani sveta staršev so seznanjeni s Samoevalvacijskim poročilom za šol. l. 2016/17. 

 

Sklep je potrdilo 14 članov sveta staršev. 

 

 

K3) Informacija o dosedanjem delovanju in rezultatih šole v tem šolskem letu 2017/18 

 

Ga. ravnateljica je predstavila Poročilo o delovanju in rezultatih šole za leto 2017 in za leto 

2018. Povedala je, da imamo večje število zaposlenih zaradi daljših bolniških odsotnostih in 

kar nekaj porodniških dopustov. Povečalo se je tudi število učencev v šolskem letu 2017/18, 

ampak kljub temu imamo enako število oddelkov – 18, saj zaradi prostorske omejitve imamo 

lahko samo po dva oddelka vsakega razreda. Po sistemizaciji imamo priznane 5,36 oddelke 

podaljšanega bivanja, ki so razporejeni v 8 skupin (180 učencev) ter 2 skupini jutranjega 

varstva (60 učencev). Po sistemizaciji imamo priznanih 36,9 strokovnih delavcev, 2,5 

administrativno-računovodska delavca, 4,1 tehničnih delavcev in 2 vodstvena delavca. 

 

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…). 
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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…  

 

Dosežki šole: 39 zlatih priznanj vključno z zlatimi bralnimi značkami pri slovenščini in 

angleščini, 5 zlatih priznanj na državnem tekmovanju Mala logična pošast, 1 diamantni 

Kenguru. Na tekmovanjih je sodelovalo 1505 učencev. 

 

Pomočnica ravnateljice je predstavila dejavnosti in tekmovanja, ki so potekala zadnje mesece. 

Dejavnosti in tekmovanja na šolskem nivoju: šolsko tekmovanje iz matematike, tekmovanje 

iz slovenščine za nižje razrede (Mehurčki), obalno področno tekmovanje v šahu, zbiralna 

akcija papirja, tabor nadarjenih za starejše, tabor nadarjenih za 4. in 5. r., sodelovanje na 

proslavi Društva invalidov, revija otroških pevskih zborov Izola, Svitov dogodek, 

organizacija prireditve Spletimo vezi. 

Dejavnosti in tekmovanja na področnem in državnem nivoju: šahovsko srečanje OŠ Livade in 

OŠ Sečovlje, področno tekmovanje v namiznem tenisu, v geografiji, v fiziki, v rokometu, 

polfinale in državno v gimnastiki, polfinale v nogometu in namiznem tenisu, državna 

tekmovanja – za Cankarjevo priznanje, v italijanščini, v streljanju, v veslanju, v geografiji, iz 

matematike in iz fizike. 

Dejavnosti in tekmovanja na mednarodnem nivoju: mednarodno tekmovanje pevskih zborov 

v Trevisu – doseženo 1. mesto, ekskurzija v London, izmenjava s Španijo, sodelovanje v 

mednarodni raziskavi Talis. 

 

Ga. ravnateljica je predstavila tudi prihodke in odhodke v letu 2017 ter rezultat poslovanja 

zavoda. 

Članica sveta staršev je vprašala, ali je možno, da starši predlagajo, zakaj se bo presežek iz 

prejšnjega leta porabil. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je poraba presežka zavoda določena v 

42. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Livade Izola, 

kjer je navedeno, da o razporeditvi presežka odloča ustanovitelj na podlagi predloga 

ravnatelja in sveta zavoda. Torej svet staršev lahko poda svoj predlog oziroma sprejme sklep 

o porabi presežka, ki ga nato ravnateljica posreduje Občini Izola. 

 

Člana sveta staršev je zanimalo, kako šola ureja terjatve do staršev. Ga. ravnateljica je 

pojasnila, da šola trikrat pošlje opomin (tretji opomin je »opomin pred izterjavo«), nato pa 

šola preda terjatve podjetju, s katerim ima sklenjeno pogodbo za izterjave. Starši, ki imajo 

težave s plačili položnic imajo možnost obročnega odplačevanja dolga, seveda po 

predhodnem dogovoru, poleg tega pa se lahko obrnejo po pomoč k šolski svetovalni delavki. 

 

Nato je bil predlagan  

17. sklep 

Člani sveta staršev so seznanjeni o dosedanjem delovanju in rezultatih šole. 

 

Sklep je potrdilo 14 članov sveta staršev. 

 

Na sejo je prišel predstavnik staršev 1. a, g. Mitja Gerževič. 
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K4) Informacija o delovanju šolskega sklada 

 

Predsednica UO šolskega sklada, ga. Biserka Grabar, je predstavila poročilo dosedanjega 

delovanja šolskega sklada OŠ Livade, ki je v prilogi. 

 

Na šolski sklad se lahko poda vloge za sofinanciranje dejavnosti obveznega in razširjenega 

programa šole. 

 

Predlagan je bil naslednji  

18. sklep 

Člani sveta staršev so seznanjeni z delovanjem šolskega sklada. 

 

Sklep je potrdilo 15 članov sveta staršev. 

 

 

K5) Obravnava predlogov sprememb Poslovnika o delu sveta staršev 

 

Članica sveta staršev je predlagala, da se 10. člen Poslovnika o delu sveta staršev spremeni, in 

sicer, naj bi drugi odstavek tega člena glasil »Mandat predsednika in namestnika predsednika 

traja eno šolsko leto, njuna ponovna izvolitev za naslednja šolska leta ni omejena.« Na kateri 

zakonodaji temelji mandat predsednika in namestnika predsednika sveta staršev pa bo ga. 

ravnateljica preverila.  

 

Ker se namestnika na 1. seji sveta staršev v šolskem letu 2017/18 ni izvolilo, je bil po 

podanem predlogu predlagan naslednji 

 

19. sklep 

Člani sveta staršev so za namestnico predsednika sveta staršev izvolili Mirno Veselinovič.  

 

Sklep je potrdilo 15 članov sveta staršev. 

 

Nato je bil podan predlog, da se v 17. členu Poslovnika o delu sveta staršev točno določi 

mesece, v katerih naj bi bile redne seje. Po razpravi je bil predlagan naslednji 

 

20. sklep 

Člani sveta staršev so soglašali, da se prva seja v šolskem letu izvede v mesecu septembru, 

druga seja v mesecu februarju in tretja seja v šolskem letu do 10. junija.  

 

Sklep je potrdilo 15 članov sveta staršev. 

 

 

K6) Predlogi in mnenja 

 

Na zadnji izredni seji sveta staršev je bila dana pobuda, da se na naslednji seji sveta staršev 

predstavi predstavnike staršev v svetu šole. Predsednik sveta staršev je povedal, da je na 



 

 
 

Osnovna šola Livade Izola 
Scuola elementare Livade Isola 

Livade št. 7, 6310 Izola-Isola 
tel.:05/662 55 60 

faks:05/662 55 61 
e-mail: o-livadeizola.kp@guest.arnes.si 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5 

današnji seji sveta staršev prisotna tudi predstavnica staršev v svetu šole, ga. Dubravka Vabič, 

ostala dva predstavnika v svetu šole pa sta ga. Nataša Likon in on osebno. 

 

Glede organizacije varstva po koncu pouka je bilo povedano, da se bo obvestila za počitniško 

varstvo po koncu pouka oziroma v zadnjem tednu avgusta razdelilo v mesecu juniju in 

preverila se bo možnost daljšega časa varstva (ne samo od 8.00 do 12.00).  

 

V zvezi s poučevanjem angleščine v I. triadi je ravnateljica povedala, da se je z učiteljico, ki 

poučuje angleščino v I. triadi, pogovorila in ji predlagala, da izpelje ure bolj dinamično s 

sodobnimi oblikami in metodami dela.  

 

Članica sveta staršev, ga. Suvada Čatak, je zapustila sejo. 

 

Podan je bil predlog, da se preveri, katera zakonodaja je podlaga za 4-letni mandat 

predstavnikov staršev v svetu šole.    

 

Član sveta staršev je opomnil na neurejeno okolico šole, prodni kamen, ki je pred šolo… ter 

vprašal, kako se bo izkoristilo spodnje parkirišče, ki je sedaj zaprto. 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je eden od predlogov za spodnje parkirišče ureditev poligona 

za kolesarski izpit. 

Predloge za ureditev nekdanjega parkirišča lahko podajo tudi starši  na e-naslov ravnateljice 

o-livadeizola.kp@guest.arnes.si, v naslednjih 15 dneh. 

 

V zvezi z izvajanjem učne pomoči, kjer se učence jemlje od rednih ur pouka, je bilo 

povedano, da je dogovorjeno, da učenec z učiteljico obdeluje učno snov predmeta, ki ga ima 

po urniku, v primeru težav, pa naj se obrnejo na razredničarko ali na šolsko svetovalno 

delavko.  

 

Na šoli je bila izveden glasbena delavnica (kahon), ki je bila zajeta v stroškovniku in je bila 

prejšnji mesec obračunana pri položnici za prehrano. 

 

Glede izbire igral za ureditev šolskega igrišča so starši prosili, da se jih predhodno seznani s 

predlogi in ponudbami. 

 

Podane so bile pohvale za obe zbiralni akciji, saj se je zbralo ogromno papirja, zato bi bilo 

prav, da se to ohrani tudi za naprej in se učence še dodatno motivira k zbiranju starega papirja. 

Večje količine papirja se lahko kadarkoli odpelje na Dinos tudi izven zbiralnih akcij in se 

sredstva nameni šolskemu skladu, to se šoli tudi sporoči. 

 

Ga. Grabar je starše opozorila, da nekatere učenke, predvsem v višjih razredih,  prihajajo v 

šolo neprimerno oblečene, zato naj starši malo pogledajo svoje otroke preden gredo od doma.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.45.  

    

 

           Zapisala                     Predsednik sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                      Alen Vadnov    

mailto:o-livadeizola.kp@guest.arnes.si
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