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Izola, 15. 3. 2017  

Štev.: 900-3/2017/2 

 

Z A P I S N I K 
2. seje sveta staršev v šol. l. 2016/17, 

ki je bila dne 14. 3. 2017, ob 17.30, v učilnici št. 15 

 

 

Prisotni predstavniki staršev: Adis Mahić – 1. a, David Runco – 2.  b, Sara Doljak – 4. a, 

Alen Vadnov – 4. b, Karmen Grilj – 5. a, Ksenija Švara – 7. a, Tjaša Požrl – 8. a, Edin Rizvić – 

9. a  

 

Odsotni predstavniki staršev: Martina Bubola – 1. b, Nataša Medica Torkar – 2. a, Tanja 

Vuk – 3. a, Robert Smoje – 3. b, Slađana Prodanovič Puzić – 5. b, Aleksander Krebelj – 6. a, 

Mara Bertok – 6. b, Boris Pucer – 7. b, Jože Butkovič – 8. b, Katjuša Stegovec – 9. b 

 

Prisotni od vabljenih: - ravnateljica, Maja Cetin 

               - pomočnica ravnateljice, Lilijana Hrvatin 

    - šolska svetovalna delavka, Nataša L. Dujmovič 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev 

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

imenovanja novega upravnega odbora šolskega sklada 

3. Poročilo o delovanju šole v letu 2016 

4. Poročilo o samoevalvaciji vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2015/16 

5. Informacija o urejanju šolske okolice 

6. Predlogi in mnenja 

 

 

V uvodu je predsednik sveta staršev pozdravil vse prisotne ter ugotovil nesklepčnost na seji. 

Predlagano je bilo, da se seja kljub temu izpelje in da prisotni potrdijo sklepe na sami seji, 

odsotni člani pa glasujejo preko korespondenčne seje. Prebral je 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 predsednik prebral sklepe zapisnika 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 

2016/17, z dne 27. 9. 2016. 

Nato je bil predlagan naslednji  

 

5. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 2016/17, z dne 27. 9. 

2016. 

 

Sklep je potrdilo 7 članov sveta staršev. 
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K2) Potrditev in protokoliranje 1. korespondenčne seje v šol. l. 2016/17 in začetek 

postopka imenovanja novega upravnega odbora šolskega sklada 

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je bila zaradi nujnosti po potrditvi novih članov v upravni 

odbor šolskega sklada izpeljana korespondenčna seja. 

Nato je predsednik sveta staršev prebral uradni zaznamek korespondenčne seje, ki je bila 

sklicana 19. 10. 2016, o glasovanju članov sveta staršev o imenovanju predstavnikov staršev v 

upravni odbor šolskega sklada OŠ Livade Izola, in sicer Melito Đelatović, Andrejko Javornik 

in Alena Vadnova. Glasovanje članov je potekalo na podlagi 33. člena Poslovnika o delu sveta 

staršev na korespondenčen način z glasovnicami.  

Od 18 članov sveta staršev je do 21. 10. 2016 vrnilo glasovnice 14 članov, od katerih 14 članov 

soglaša z imenovanjem predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada OŠ Livade 

Izola. 

Predlagan je bil naslednji  

6. sklep 

Prisotni člani sveta staršev potrjujejo uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta staršev 

v šol. l. 2016/17, ki je bila dne 19. 10. 2016. 

 

Sklep je potrdilo 7 članov sveta staršev. 

 

Na sejo sveta staršev je prišla predstavnica 4. a razreda, ga. Sara Doljak. 

 

Predsednica šolskega sklada, ga. Suzana Pušnik, je poslala predsedniku sveta staršev, g. Alenu 

Vadnovu, poziv, da zaradi poteka mandata dosedanjim članom v upravnem odboru šolskega 

sklada dne 17. 10. 2017, je potrebno predlagati 4 predstavnike staršev v upravni odbor šolskega 

sklada in imenovanje upravnega odbora šolskega sklada, ki je sestavljen iz 7 članov (4 

predstavniki staršev in 3 predstavniki šole). Pravila šolskega sklada so objavljena na spletni 

strani. 

Nato je bil predlagan naslednji  

7. sklep 

Svet staršev pričenja s postopkom izbire predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega 

sklada s pričetkom mandata 18. 10. 2017. Kandidati za predstavnike v upravni odbor 

šolskega sklada lahko pošljejo svojo vlogo na e-naslov tajnistvo.os-livade@guest.arnes.si ali 

po navadni pošti na naslov OŠ Livade Izola, Livade 7, 6310 Izola, do 31. 3. 2017.  

 

Sklep je potrdilo 8 članov sveta staršev. 

 

K3) Poročilo o delovanju šole v letu 2016 

 

Ga. ravnateljica, Maja Cetin, je predstavila poročilo o delovanju šole v letu 2016 (gradivo 

poslano po e-pošti). 

 

Povedala je, da je šola v mesecu decembru 2016 dobila v sklopu dobrodelne akcije 20 za 20 v 

dar akustično kitaro, električni bas z ojačevalcem in komplet bobnov.  

 

mailto:tajnistvo.os-livade@guest.arnes.si
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Glede prehrane je povedala, da imajo učenci poleg rednih obrokov (zajtrk, dopoldanska malica, 

kosilo, popoldanska malica) tudi sadno malico s kruhom v času rekreativnih odmorov. 

 

S strani staršev je bila dana pobuda, da ne bi bil kruh vsak dan ponujen v času kosila, saj se 

nekateri učenci najedo kruha, ostalo kuhano hrano pa pustijo. Na tak način bi mogoče 

pripomogli k zmanjšanju odvržene količine hrane.   

 

Nato je bil predlagan naslednji  

8. sklep 

Člani sveta staršev so seznanjeni s poročilom o delovanju šole v letu 2016.  

 

Sklep je potrdilo 8 članov sveta staršev. 

 

 

K4) Poročilo o samoevalvaciji vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2015/16 

 

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

za šolsko leto 2015/16 (gradivo poslano po e-pošti).  

 

Predlagan je bil naslednji sklep 

9. sklep 

Člani sveta staršev so seznanjeni s Samoevalvacijskim poročilom za šol. l. 2015/16.  

 

Sklep je potrdilo 8 članov sveta staršev. 

 

 

K5) Informacija o urejanju šolske okolice 

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je bila speljana anketa za oblikovanje učinkovitega načrta 

šolskih poti (rezultati ankete poslani po e-pošti in objavljeni na spletni strani šole). 

 

Predstavila je tudi spremembe, ki naj bi bile v kratkem izpeljane v okolici šole, in ki so jih 

sprejeli na seji Tehnične komisije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, dne 7. 2. 

2017 (izvleček zapisnika poslan po e-pošti). 

 

Glede problematike dovoza do spodnjega parkirišča šole, je član sveta staršev povprašal, če je 

bilo napisano problemsko poročilo s foto albumi s strani policije, saj to naj bi pripomoglo k 

hitrejšemu reševanju te problematike. Ga. ravnateljica je povedala, da se bo pozanimala. 

 

Postopki za dograditev jedilnice (načrt poslan po e-pošti) potekajo in so v fazi podpisa 

pogodbe z izbranim izvajalcem. Sredstva v občinskem proračunu za leto 2017 so zagotovljena, 

zato naj bi se gradnja pričela v naslednjem mesecu, dela pa naj bi bila zaključena do pričetka 

novega šolskega leta.  

 

K6) Predlogi in mnenja 

 

Staršem je bil dan v izpolnitev anketni vprašalnik o sodelovanju na izobraževanjih za starše  
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(rezultati ankete poslani po e-pošti in objavljeni na spletni strani šole). 

 

Ga. ravnateljica, Maja Cetin, je seznanila člane sveta staršev, da ji 30. 6. 2017 poteče mandat, 

zato bo objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja oziroma ravnateljice. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00.  

    

 

           Zapisala                  Predsednik sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                   Alen Vadnov    

 

 


