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Izola, 13. 10. 2016  

Štev.: 900-7/2016/2 

 

ZAPISNIK 

8. redne seje sveta šole 
(1. seje sveta šole v šol. l. 2016/17), 

ki je bila v četrtek, 29. 9. 2016, ob 17.30, v zbornici šole 

 

Prisotni: 

 predstavniki šole: Sabrina Žigante, Katja Bonaca, Maja Murovec, Dolores Čendak Vozila  

 predstavniki staršev: Joni Abdurahman  

 predstavniki ustanovitelja: Romina Kralj, Ljubo Klanjšček  

 ravnateljica, Maja Cetin 

 

Odsotni:  

 predstavnica šole: Nataša Škof  

 predstavniki staršev: Gašper Močnik, Bojan Frančeškin 

 predstavnik ustanovitelja: Dino Krička 

 sindikalna zaupnica, Janja Prelec 

 

Zapisničarka: Dolores Čendak Vozila 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole  

2. Potrditev in protokoliranje 1. korespondenčne seje v šol. l. 2016/17 

3. Obravnava in sprejem poročila o pedagoškem delu v šolskem letu 2015/16 

4. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2016/17 

5. Predlogi in mnenja 

 

 

Predsednica sveta šole je pozdravila vse prisotne člane, ugotovila sklepčnost in predlagala 

sprejem dnevnega reda.  

 

Prisotni člani sveta šole so predlagani dnevni red potrdili, zato je predsednica prešla k 1. točki 

dnevnega reda. 

 

K1) Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole 

 

Predsednica je prebrala sklepe zadnje redne seje sveta šole in predlagala potrditev zapisnika.  

    

Dodatnih predlogov in popravkov na zapisnik člani in ostali prisotni niso podali, zato je bil v 

nadaljevanju soglasno sprejet naslednji sklep 

 

66. sklep 

Prisotni člani sveta šole potrjujejo zapisnik 7. redne seje sveta šole. 
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K2) Potrditev in protokoliranje 1. korespondenčne seje v šol. l. 2016/17 

 
Predsednica sveta šole je prebrala uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta šole v 

šolskem letu 2016/17, ki je bila sklicana 2. 9. 2016, o glasovanju članov sveta šole o potrditvi 

cenika OŠ Livade za šolsko leto 2016/17. Glasovanje članov je potekalo na podlagi 62. člena 

Poslovnika o delu sveta šole na korespondenčen način z glasovnicami. Od 11 članov sveta 

šole je do 6. 9. 2016 vrnilo glasovnice 11 članov, od katerih vseh 11 članov soglaša s 

potrditvijo cenika OŠ Livade za šolsko leto 2016/17. 

67. sklep 

Prisotni člani sveta šole potrjujejo uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta šole, ki je 

bila dne 2. 9. 2016. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 
K3) Obravnava in sprejem poročila o pedagoškem delu v šolskem letu 2015/16 

 

Predsednica sveta šole je predala besedo ge. ravnateljici, da poroča o pedagoškem delu v 

šolskem letu 2015/16. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. l. 2015/16 je 

dostopno na spletni strani šole. Po končani predstavitvi poročila so člani sveta šole soglasno 

sprejeli naslednji  

68. sklep 

Prisotni člani sveta šole so sprejeli poročilo o pedagoškem delu v šol. l. 2015/16. 

 

 

K4) Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2016/17 

 

Ga. ravnateljica je predstavila pomembne točke Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2016/17. Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 je dostopen na spletni strani šole.   

Po predstavitvi je svet šole soglasno sprejel naslednji  

 

69. sklep 

Člani sveta šole so sprejeli LDN za šol. l. 2016/17. 

 

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 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. 
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K5) Predlogi in mnenja 

 

Član sveta šole s strani staršev je povprašal glede obiska zobozdravnika, ki se ga organizira v 

okviru naravoslovnega dne. Ga. ravnateljica je pojasnila, da Zdravstveni dom izvaja 

zdravstvene in zobozdravstvene preglede samo v Zdravstvenem domu, saj tako jim narekuje 

zakonodaja. S strani Zdravstvenega doma dobi šola razpored organiziranih zdravniških in 

zobozdravniških pregledov. Ker smo relativno daleč od Zdravstvenega doma se zato 

organizirajo pregledi v okviru naravoslovnega dne po učnem načrtu. V navadi je, da se učenci 

razdelijo v dve skupini, tako da ena skupina ima pregled, druga pa ima delavnico ali 

predavanje, nato se skupini zamenjata.  

 

Drugih mnenj in predlogov ni bilo, zato se je predsednica sveta šole zahvalila za sodelovanje 

in zaključila sejo. 

 

Seja se je zaključila ob 19.30. 

 

 

          Zapisala                       Predsednica sveta šole 

 Dolores Čendak Vozila           Sabrina Žigante 

 


