
 

 
 

Osnovna šola Livade Izola 
Scuola elementare Livade Isola 

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

faks:05/662 55 61 
e-pošta: tajnistvo.os-livade@guest.arnes.si 

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

 1 

Izola, 14. 4. 2017  

Štev.: 900-7/2017/2 

 

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

ki je bila dne 11. 4. 2017, ob 18.30, v učilnici št. 15 

 

 

Prisotni predstavniki staršev: Adis Mahić – 1. a, Martina Bubola – 1. b, Nataša Medica 

Torkar – 2. a, Tinkara Pintarič – 2.  b, Tanja Vuk – 3. a, Robert Smoje – 3. b, Alen Vadnov – 4. 

b, Laura Brec Frančeškin – 5. a, Slađana Prodanovič Puzić – 5. b, Aleksander Krebelj – 6. a, 

Boris Pucer – 7. b, Tjaša Požrl – 8. a, Jože Butkovič – 8. b, Katjuša Stegovec – 9. b 

 

Odsotni predstavniki staršev: Sara Doljak – 4. a,  Mara Bertok – 6. b, Ksenija Švara – 7. a, 

Edin Rizvić – 9. a 

 

Prisotni od vabljenih: ravnateljica, Maja Cetin 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled zapisnika in sklepov zadnje seje sveta staršev ter potrditev in protokoliranje 2. 

korespondenčne seje v šol. l. 2016/17 

2. Oblikovanje mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja 

3. Predlogi in mnenja 

 

 

V uvodu je predsednik sveta staršev pozdravil vse prisotne ter prebral 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 ter potrditev in protokoliranje  

       2. korespondenčne seje v šol. l. 2016/17 

 

V nadaljevanju je predsednik prebral predlagane sklepe 2. redne seje sveta staršev v šol. l. 

2016/17, z dne 14. 3. 2017. Zaradi nesklepčnosti na seji je bilo potrebno izpeljati 

korespondenčno sejo za potrditev sklepov.  

V nadaljevanju je predsednik sveta staršev prebral uradni zaznamek  2. korespondenčne seje 

sveta staršev v šol. l. 2016/17, ki je bila sklicana 20. 3. 2017, zaradi nesklepčnosti članov sveta 

staršev na 2. redni seji sveta staršev, ki je bila 14. 3. 2017. V potrditev so bili poslani 

predlagani sklepi na 2. redni seji sveta staršev, in sicer 10 članom sveta staršev, ki niso bili 

prisotni na seji. 8 članov sveta staršev je bilo prisotnih na seji in so predlagane sklepe vsi 

potrdili.     

Glasovanje članov je potekalo na podlagi 33. člena Poslovnika o delu sveta staršev na 

korespondenčen način z glasovnicami.  

Od 10 članov sveta staršev je do 22. 3. 2017, do 15. ure, vrnilo glasovnice 5 članov, od katerih 

5 članov soglaša s predlaganimi sklepi. Zato so sklepi, ki so bili predlagani na 2. redni seji 

sveta staršev potrjeni, in sicer: 
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5. sklep: Člani sveta staršev potrjujejo zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 2016/17, z 

dne 27. 9. 2016. 

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. 

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.« 

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

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

 

Nato je bil predlagan naslednji  

 

10. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo zapisnik 2. redne seje sveta staršev v šol. l. 2016/17, z dne 14. 3. 

2017 in uradni zaznamek 2. korespondenčne seje sveta staršev, z dne 20. 3. 2017. 

 

Sklep je potrdilo 14 članov sveta staršev. 

 

K2) Oblikovanje mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja 

 

Predsednik sveta staršev je povedal, da je s strani sveta šole OŠ Livade Izola prejel vlogo za 

pridobitev mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja. Povedal je, da se je na razpis za 

prosto delovno mesto ravnatelja prijavila ena oseba, in sicer sedanja ravnateljica Maja Cetin ter 

prebral njeno prijavo. Nato je prijavljena kandidatka predstavila Program vodenja šole v 

naslednjem mandatu (priloga k zapisniku).  

Pojasnila je tudi postopek imenovanja ravnatelja, in sicer ravnatelj najprej obvesti svet šole, da 

mu poteče mandat, nato svet šole sprejme sklep o začetku postopka ter o objavi razpisa. Na 

naslednji seji sveta šole je odpiranje prijav na razpisano prosto delovno mesto ter preverjanje 

ustreznosti kandidatov. Svet šole nato zaprosi svet staršev, učiteljski zbor ter ustanovitelja o 

posredovanju mnenja o kandidatih, ki pa niso obvezujoča, so pa priporočljiva. Po 20 dneh, 

kolikšen je rok za oddajo mnenja, se svet šole ponovno sestane ter glasuje oziroma odloča o 

kandidatu ter zaprosi za mnenje še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sledi še seja 

sveta šole, na kateri se imenuje ravnatelja. 

 

Ga. ravnateljica je sejo zapustila in odprla se je razprava. 

 

2 člana sveta staršev sta se pri oblikovanju mnenja vzdržala. 

 

12 članov sveta staršev je zaradi dobrega sodelovanja podalo pozitivno mnenje kandidatki Maji 

Cetin za ravnateljico OŠ Livade Izola.  
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K3) Predlogi in mnenja 

 

Člani sveta staršev so prosili, da se vabila na seje sveta staršev pošiljajo vsaj en teden prej, da 

se lažje organizirajo. 

 

Predsednik sveta staršev je povedal, da so s strani Centra šolskih in obšolskih dejavnosti poslali 

ponudbo za njihove domove po Sloveniji in možnih aktivnostih, ki jih posamezni domovi 

ponujajo. 

Ga. ravnateljica je predstavila Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), s katerim 

uspešno sodeluje tudi naša šola. 

CŠOD vsako leto razpiše večdnevne programe in pa tudi enodnevne programe, na katere se 

šole prijavijo. Šola v naravi je prilagojena vsebinam po posameznih razredih, in sicer imamo 

šolo v naravi s poudarkom na naravoslovju, družboslovju, s poudarkom na športu in veščinah 

preživetja v naravi, s poudarkom na smučanju, poleg tega pa so tudi na razpolago dnevni 

programi prilagojeni po vsebinah in razredih (kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi). 

Večdnevni programi so enkratna priložnost za razvijanje pristnih stikov z vrstniki in učitelji, 

socialnih spretnosti in delovnih navad.  

Šola od Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ni še prejela potrjene termine za naslednje 

šolsko leto za šolo v naravi za 5. in 7. razred, za projektni in tematski teden za nadarjene 

učence od 7. do 9. razreda in pa termine za enodnevne programe. Za zimsko šolo v naravi za 5. 

razrede ne dobimo vsako leto termina, tako da smo primorani poiskati drugo lokacijo, ki pa je 

cenovno dražja od CŠOD-ja.   

Zimsko šolo v naravi socialno šibkim sofinancira MIZŠ, za dodatno finančno pomoč pa je 

potrebno pri šolski svetovalni delavki oddati vlogo. 

CŠOD ponuja aktivnosti v njihovih domovih tudi v času počitnic, razpoložljiv program pa 

imajo objavljen na svoji spletni strani.  

 

Ga. ravnateljica je povedala, da se sedaj pripravlja zgibanka za predstavitev izbirnih predmetov 

za naslednje šolsko leto. Pojasnila je, da učenec v 7., 8., in 9. razredu lahko izbere dve, lahko 

pa tudi tri ure obveznih izbirnih predmetov.  

Pri določenih izbirnih predmetih bo delo potekalo v obliki terenskega dela (turistična vzgoja, 

šolsko novinarstvo, likovno snovanje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).  

Za starše učencev 3. razreda bodo na roditeljskem sestanku predstavljeni neobvezni izbirni 

predmeti za naslednje šolsko leto (računalništvo, tehnika, francoščina, šport).   

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta glasbena in baletna šola potrjeni 

oziroma priznani kot šoli, ki nadomestijo obiskovanje obveznih izbirnih predmetov. 

Predlagano je bilo, da pri izbirnih predmetih naj ne bi bilo »blok ur«, in še celo do 14.30, 

predvsem v nižjih razredih, saj učenci pridejo preutrujeni.  

  

Članica sveta staršev je podala pobudo, da bi se tabor za nadarjene izvedel izven šolskih klopi, 

večinoma naj bi delo potekalo v naravi, in pa da se ga organizira v začetku šolskega leta. 

 

Podan je bil predlog, da bi se šolski urnik dokončno oblikoval že ob koncu avgusta, saj imajo 

učenci tudi izvenšolske dejavnosti, katerim se morajo prilagoditi. Kasnejše spremembe 

šolskega urnika pomenijo ponovno usklajevanje z izvenšolskimi dejavnostmi. 
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Ga. ravnateljica je pojasnila, da je šolski urnik zelo kompleksno zastavljen, sestavlja se ga po 

etapah. V  naslednjem šolskem letu se bodo potrudili čimprej objaviti dokončen urnik. 

 

Podana je bila pripomba v zvezi s poučevanjem slovenščine v 8. razredu, kjer je prišlo v tem 

šolskem letu do večkratne menjave učiteljev.  

Ga. ravnateljica je pojasnila, da sta do decembra poučevali dve učiteljici, od katerih je bila ena 

zaposlena na projektu »Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju« kot pripravnica. Z 

upokojitvijo učiteljice Mirande Zorc Guštin je poučevanje slovenščine prevzela Ana Plešec. 

Nato je bil zaradi daljše odsotnosti učiteljice Ane Plešec objavljen razpis za prosto delovno 

mesto učitelja slovenščine. Izbran je bil sedanji učitelj Jure Cvetek, ki bo poučeval do konca 

šolskega leta. 

 

Predstavnica 3. razreda je povedala, da se starši pritožujejo glede poučevanja angleščine v 3. 

razredu, kjer tudi poučuje nadomestna učiteljica. Pravijo, da je snov prezahtevna in da ne 

ponavljajo pred ocenjevanjem znanja.  

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je težko dobiti ustrezen kader za zgodnje poučevanje 

angleščine v I. triadi. 

 

Šola je v mesecu decembru 2016 dobila v dar akustično kitaro, električni bas z ojačevalcem in 

komplet bobnov. Pobuda s strani staršev je, da se oblikuje na šoli krožek, preko katerega bodo 

lahko vsi učenci spoznali te inštrumente oziroma da bodo imeli možnost zaigrati na njih.  

 

Na naslednji seji sveta staršev, ko bodo predstavljeni učbeniki in delovni zvezki za naslednje 

šolsko leto, so starši zahtevali, da se naredi primerjava med lansko in letošnjo ponudbo.   

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00.  

    

 

           Zapisala                  Predsednik sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                   Alen Vadnov    

 

 


