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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izola, 6. 10. 2017
Štev.: 900-7/2016/2

ZAPISNIK
13. redne seje sveta šole
ki je bila v četrtek, 28. 9. 2017, ob 18.00, v zbornici šole
Prisotni:
 predstavniki šole: Sabrina Žigante, Nataša Škof, Irena Panger Viler, Dolores Čendak
Vozila
 predstavniki staršev: Joni Abdurahman, Bojan Frančeškin
 predstavniki ustanovitelja: Romina Kralj, Ljubo Klanjšček, Dino Krička
 ravnateljica, Maja Cetin
Odsotni:
 predstavnica šole: Katja Bonaca
 predstavniki staršev: Gašper Močnik
 sindikalna zaupnica, Janja Prelec
Zapisničarka: Dolores Čendak Vozila
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje sveta šole, 7. 6. 2017
2. Potrditev in protokoliranje 1. korespondenčne seje v šol. l. 2017/18
3. Obravnava in sprejem poročila o pedagoškem delu v šolskem letu 2016/17
4. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2017/18
5. Potrditev cenika in nadstandardnega programa za šolsko leto 2017/18
6. 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
102. sklep
Prisotni člani sveta šole potrjujejo zapisnik 12. redne seje sveta šole.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------K2) Potrditev in protokoliranje 1. korespondenčne seje v šol. l. 2017/18
Predsednica sveta šole je prebrala uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta šole v
šolskem letu 2017/18, ki je bila sklicana 1. 9. 2017, zaradi začetka postopka volitev in
imenovanja predstavnikov v svet zavoda. 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 5. 9. 2017 vrnilo glasovnice 8 članov, od katerih vseh 8 članov soglaša z vsemi
predlaganimi sklepi.
103. sklep
Prisotni člani sveta šole potrjujejo uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta šole, ki je
bila dne 1. 9. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K3) Obravnava in sprejem poročila o pedagoškem delu v šolskem letu 2016/17
Predsednica sveta šole je predala besedo ge. ravnateljici, da poroča o pedagoškem delu v
šolskem letu 2016/17. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. l. 2016/17 je
dostopno na spletni strani šole. Po končani predstavitvi poročila so člani sveta šole soglasno
sprejeli naslednji
104. sklep
Prisotni člani sveta šole so sprejeli poročilo o pedagoškem delu v šol. l. 2016/17.
K4) Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2017/18
Ga. ravnateljica je predstavila pomembne točke Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2017/18. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 je dostopen na spletni strani šole.
Po predstavitvi je svet šole soglasno sprejel naslednji
105. sklep
Člani sveta šole so sprejeli LDN za šol. l. 2017/18.
Članica sveta šole je povprašala, zakaj so v podaljšanem bivanju skupine kombinirane iz 3. in
4. razredov. Ga. ravnateljica bo pripravila odgovor v zvezi s sestavljanjem skupin
podaljšanega bivanja.
K5) Potrditev cenika in nadstandardnega programa za šolsko leto 2017/18
Ga. ravnateljica je povedala, da se bodo cene kosil od 1. 10. 2017 dalje nekoliko povišale,
ostale cene pa ostanejo enake kot prejšnje šolsko leto, zato so člani sveta šole soglasno
sprejeli naslednji sklep
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------106. sklep
Člani sveta šole OŠ Livade potrjujejo cenik storitev OŠ Livade za šolsko leto 2017/18.
Ga. ravnateljica je povedala, da je tudi za šol. l. 2017/18 planiran nadstandardni program
dodatnega športa, zato so člani sveta šole soglasno sprejeli naslednji sklep
107. sklep
Člani sveta šole OŠ Livade potrjujejo nadstandardni program dodatnega športa za šolsko
leto 2017/18.

K5) Predlogi in mnenja
Zaradi odprave plačnih anomalij in sprejetja Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in spremembe pravilnikov, ki urejajo normative
in standarde za sistemizacijo delovnih mest, je bilo potrebno spremeniti akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, zato je svet šole soglasno sprejel
108. sklep
Svet šole je seznanjen z odpravo plačnih anomalij pri delovnih mestih J in D skupine in
sicer: računovodja VI, tajnik VI, administrator V, hišnik IV, kuhar IV, kuhinjski pomočnik
III, čistilka II, spremljevalec učenca V, laborant III, ter z ukinitvijo delovnega mesta
poslovni sekretar, ki se preimenuje v delovno mesto tajnik VI.
Glede predloga šolskih oblačil je bilo povedano, da je bil ta predlog predstavljen na seji sveta
staršev, kjer je bilo sprejeto, da se na šoli najprej izpelje anketa v zvezi s predlogom nošenja
šolskih oblačil.
Drugih mnenj in predlogov ni bilo, zato se je predsednica sveta šole zahvalila za sodelovanje
in zaključila sejo.
Seja se je zaključila ob 19.45.
Predsednica sveta šole
Sabrina Žigante

Zapisala
Dolores Čendak Vozila

3

