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Izola, 8. 6. 2018  

Štev.: 900-6/2018/2 

 

ZAPISNIK 
3. redne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, 
ki je bila dne 7. 6. 2018, ob 18.00, v učilnici št. 14 

 

Prisotni predstavniki staršev: Mirna Veselinovič – 1. b, Valentina Lenarčič – 2. b, Nataša 

Likon – 3. a, Robert Smoje – 4. b, Leo Zornada – 5. a, Alen Vadnov – 5. b, Karmen Grilj – 6. 

a, Suvada Čatak – 7. a, Boris Pucer – 8. b  

 

Prisotni namestniki predstavnikov staršev: Ted Prodan – 3. b, Tjaša Skok Gorup – 4. a, 

Irena Kajfež – 9. b    

 

Odsotni predstavniki staršev: Mitja Gerževič – 1. a, Adis Mahić – 2. a, Lorena Alessio – 6. 

b, Katjuša Stegovec – 7. b, Katja Zornada – 8. a, Manica König – 9. a  

 

Prisotni od vabljenih:  

 ravnateljica, Maja Cetin 

 pomočnica ravnateljice, Katja Bonaca 

 knjižničarka, Maja Murovec 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev 

2. Potrditev predlaganega seznama delovnih zvezkov in učbenikov za šolsko leto 

2018/19 

3. Predlog ravnateljice za nadstandardni program za šol. l. 2018/19 

4. 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 

21. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo dnevni red 3. 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 2. redne seje sveta staršev v šol. l. 

2017/18, z dne 18. 4. 2018, in predal besedo ge. ravnateljici, ki je pojasnila pripombe na 

zapisnik, ki jih je poslala članica sveta staršev, ga. Mirna Veselinovič.   

 

1. pripomba na zapisnik »Pri pregledu Zapisnika 2.redne seje sveta staršev, ki je bila dne 

18.4.2018 in spodaj prejetimi dopolnitvami, se ne strinjam z odgovorom pod točko 2, 

in sicer v tem, ''da se lahko mandat predsednika oz. namestnika sveta staršev določi s 

poslovnikom, ki ga lahko svet staršev sprejme sam.'' Svet staršev je organ, ki se 
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konstituira vsako šolsko leto na novo in praviloma traja mandat do konca šolskega 

leta. Če se pa predlaga kot v nadaljevanju v točki 2 ''smiselno uporabo poslovnika, ki 

ga priporoča Zveza aktivov sveta staršev na svoji spletni strani'', pa je prvi stavek 10. 

člena jasen. Enako je zapisano v Okrožnici 1-2017, ki je objavljen na spletni strani 

ZASSS (stran 5, točka IV.) in prejeti uradni razlagi.« 

 

Ga ravnateljica je pojasnila, da smo Poslovnik o delu sveta staršev v 10. členu popravili, kot 

je bilo predlagano na 2. redni seji sveta staršev, dne 18. 4. 2018, in je objavljen na spletni 

strani šole. 

 

2. pripomba na zapisnik »Glede na to, da sem osebno na seji podala vprašanje (in prejela 

delni odgovor ge. Grabar in ge. ravnateljice), katera zakonodaja je podlaga za 4-letni 

mandat predstavnikov staršev v šolskem skladu in ne v svetu šole, v zapisniku pa tega 

ni, prosim za popravek Zapisnika in naprošam tudi za odgovor.« 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da v skladu s 135. členom ZOFVI mora vsaka šola imeti šolski 

sklad. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in 6 članov, od katerih so najmanj 

trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor, predstavnike šole pa predlaga svet 

šole. Postopek imenovanja na zakonski ravni ni predpisan. Izvedbena vprašanja torej vsaka 

šola lahko ureja avtonomno v svojem internem aktu in niso urejena na zakonski ravni. 

3. pripomba na zapisnik »Predlagam, da je obrazložitev, ki smo jo predstavniki prejeli na 

seji, zakaj je prišlo do popravka in spremembe rezultatov v prvi zbiralni akciji priloga 

tega zapisnika.« 

 

Do spremembe rezultatov je prišlo zaradi naknadnega pritoka tehtalnih listov s strani Dinosa 

za tiste količine papirja, ki so jih starši peljali direktno na Dinos. 

  

Ga. ravnateljica je poudarila, da se pripombe na zapisnik posreduje na e-pošto tajnistvo.os-

livade@guest.arnes.si v roku 8 dni po prejemu zapisnika. 

 

22. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo zapisnik 2. redne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, z dne 18. 

4. 2018, z dopolnitvami. 

 

Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 

 

K2) Potrditev predlaganega seznama delovnih zvezkov in učbenikov za šolsko leto  

        2018/19 

 

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

drugih učnih gradiv, ki so jih za šolsko leto 2018/19 predlagali strokovni aktivi (gradivo je 

bilo poslano po e-pošti). 

 

Član sveta staršev je vprašal, zakaj se delovne zvezke potrjuje tako pozno. Ga. ravnateljica je 

pojasnila, da seznam učbenikov in delovnih zvezkov mora predhodno potrditi Ministrstvo za 

mailto:tajnistvo.os-livade@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo.os-livade@guest.arnes.si
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izobraževanje, znanost in šport, nekje meseca aprila, nato učitelji pregledajo in izberejo 

gradivo za naslednje šolsko leto, preveri se možnost zamenjave učbenikov v učbeniškem 

skladu, izbor učbenikov in delovnih zvezkov potrdi učiteljski zbor na učiteljski konferenci, 

šele nato se seznam delovnih zvezkov da v potrditev svetu staršev. 

 

Članica sveta staršev je povprašala o možnosti izbire delovnih zvezkov s strani staršev. 

 

Član sveta staršev je opomnil, da starši že več let opozarjajo, da se zniža stroške nakupa 

delovnih zvezkov. 

 

Članica sveta staršev je dodala, da ne vidi potrebe po delovnih zvezkih v 1. razredu. Od 

lanskega leta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije strošek kompletov za 1. 

razred. 

 

Če v naslednjem šolskem letu pride do zamenjave delovnih zvezkov in drugega učnega 

gradiva pri posameznem predmetu je potrebno, da učitelj pojasni, zakaj se je odločil za 

zamenjavo gradiva. 

 

Člani sveta staršev so prosili, da se preveri možnost zamenjave velikih zvezkov z malimi 

zvezki in manj listnimi, da bi s tem tudi pripomogli k lažjim torbicam. K lažjim torbicam bi 

tudi pripomoglo opozarjanje učencev s strani učiteljev, da samo določene dneve prinesejo v 

šolo berilo, učbenik, delovni zvezek… če tisti dan ne rabijo vsega. 

 

Nato so prisotni predstavniki sveta staršev sprejeli 

 

23. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo izbor delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2018/19. 

 

Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev. 

 

 

K3) Predlog ravnateljice za nadstandardni program za šol. l. 2018/19 

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je tudi za šol. l. 2018/19 planiran nadstandardni program 

dodatni šport.  

 

S tem šolskim letom se zaključuje projekt Zdrav življenjski slog, v šolskem letu 2018/19 pa se 

bo uvajal nov program Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje, ki bo zajemal tri 

sklope, in sicer gibanje, hrana in prehranjevanje ter zdravje in varnost. Šola bo nov program 

izvajala za učence od 1. do 5. razreda v času podaljšanega bivanja. Vključili se bodo lahko 

tudi učenci, ki ne bodo vpisani v podaljšano bivanje. Učenci od 6. do 9. razreda imajo 

možnost izbire izbirnih predmetov s podobnimi vsebinami. Za vse razrede bodo vsebine 

gibanja ponujene tudi med rekreativnim odmorom.  

Upamo, da se bodo v podaljšanem bivanju vsi odločili za nov program, saj bi ga tako šola 

lažje organizacijsko izpeljala. 
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Po predstavitvi sta bila sprejeta naslednja sklepa 

 

24. sklep 

Člani sveta staršev soglašajo z nadstandardnim programom dodatni šport v šol. l. 2018/19. 

  
Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev. 

 
25. sklep 

Člani sveta staršev so seznanjeni s poskusom uvajanja programa Zdravje, gibanje ter dobro 

psihično in fizično počutje v šol. l. 2018/19. 

 

Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev. 

 

 

K4) Predlogi in mnenja 

 

V zvezi z izbirnimi predmeti (npr. Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja…) je bilo 

povedano, da so določeni predmeti samo enoletni po učnem načrtu. Pri izbiri izbirnih 

predmetov so skoraj vsi učenci razporejeni v izbirne predmete, ki so jih dali 1. ali 2. na 

lestvico. Zaradi nezadostnega števila učencev, ki so dali željen predmet na 1. ali 2. mesto, pa 

se včasih zgodi, da se izbirni predmet ne izpelje v določenem šolskem letu, zato se pri teh 

učencih upošteva 3. oziroma 4. izbirni predmet po lestvici. 

 

Glede izbire fotografij je bilo predlagano, da bi staršem dali obvestila, na katera bodo zapisali, 

koliko fotografij lahko otrok naroči, in potrdili s podpisom ter vrnili razrednikom. 

 

Članica sveta staršev je povedala, da se v predprostoru pri 1. razredih v času podaljšanega 

bivanja zadržujejo učenci 4. in 5. razredov, ki niso pod nadzorom učiteljev. Ga. ravnateljica je 

pojasnila, da so to učenci, ki zaradi združevanja skupin, pridejo ob določeni uri v skupino 1. 

razredov. 

 

Član sveta staršev je pohvalil šolo, da je dala za naslednje šolsko leto nemščino na seznam 

izbirnih predmetov. Žal pa se zaradi premajhnega števila vpisanih v naslednjem šolskem letu 

ne bo izvajala, ponujena bo tudi v šol. l. 2019/20 za 4. in 5. razrede. 

 

Ga. ravnateljica je predstavila ponudbo otroških igral za okoli okroglega igrišča. Zaradi dokaj 

visoke cene, se bo poiskala možnost nabave cenejših igral. Igrala naj bi se krila iz presežka 

preteklih let, zato je svet staršev sprejel naslednji sklep 

 

26. sklep 

Člani sveta staršev se strinjajo, da se del presežka iz preteklih let porabi za nabavo otroških 

igral. 

 

Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev. 

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je poligon za kolesarski izpit šola že nabavila, potrebno ga je 

le postaviti na prostor bivšega parkirišča zraven prizidka šole. 
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Ker nekateri otroci ne marajo namazov za malico, je bil podan predlog, da bi nekaj koščkov 

kruha pustili nenamazanih. 

 

Člani sveta staršev so opozorili, da učenci nižjih razredov gredo med odmorom v garderobo 

brez copat, kar je problem predvsem v deževnem vremenu. Ga. ravnateljica bo zadevo 

preverila. 

 

Podan je bil predlog, da se na spletno stran OŠ Livade doda povezavo do Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda.  

 

Varstvo po koncu pouka (od 26. 6. do 29. 6. 2018) v okviru Zdravega življenjskega sloga bo 

objavljeno na spletni strani šole, ostale možnosti varstva pa so že objavljene. 

 

Ga. ravnateljica je vse starše povabila na zaključno prireditev zadnji dan šole v dopoldanskem 

času. 

  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.40.  

    

 

           Zapisala                     Predsednik sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                      Alen Vadnov    

 

 

 

 


