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Izola, 19. 10. 2017  

Štev.: 900-18/2017/2 

 

 

ZAPISNIK 
1. izredne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18, 
ki je bila dne 17. 10. 2017, ob 18.30, v učilnici št. 15 

 

 

Prisotni predstavniki staršev: Mitja Gerževič – 1. a, Mirna Veselinovič – 1. b, Adis Mahić – 

2. a, Valentina Lenarčič – 2. b, Nataša Likon – 3. a, David Runco – 3. b, Robert Smoje – 4. b, 

Leo Zornada – 5. a, Alen Vadnov – 5. b, Suvada Čatak – 7. a, Manica König – 9. a 

 

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

 

Odsotni predstavniki staršev: Alenka Lorencon – 4. a, Karmen Grilj – 6. a, Lorena Alessio – 

6. b, Katjuša Stegovec – 7. b, Katja Zornada – 8. a, Boris Pucer – 8. b, Jože Butkovič – 9. b   

 

Prisotni od vabljenih:  

 ravnateljica, Maja Cetin 

 pomočnica ravnateljice, Katja Bonaca 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Protokoliranje 1. korespondenčne seje sveta staršev, z dne 11. 10. 2017 

2. Imenovanje treh predstavnikov staršev za svet šole 

 

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: 

4. sklep 

Člani sveta staršev potrjujejo dnevni red 1. izredne seje sveta staršev v šol. l. 2017/18. 

 

 

K1) Protokoliranje 1. korespondenčne seje sveta staršev, z dne 11. 10. 2017 

 

Predsednik sveta staršev je prebral uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta staršev v šol. 

l. 2017/18, ki je bila sklicana 11. 10. 2017, o glasovanju članov sveta staršev o imenovanju treh 

staršev v svet šole OŠ Livade Izola, in sicer Dubravko Vabič, Alena Vadnova in Teda Prodana. 

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

korespondenčen način z glasovnicami. Od 18 članov sveta staršev so do 13. 10. 2017 vrnili 

glasovnice 4 člani, od tega sta 2 člana glasovala za 3 predstavnike staršev, in sicer Dubravko 

Vabič, Alena Vadnova in Teda Prodana, 2 člana pa s predlaganimi kandidati nista soglašala.   
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5. sklep 

Člani sveta staršev  so bili seznanjeni z uradnim zaznamkom 1. korespondenčne seje sveta 

staršev v šol. l. 2017/18, ki je bila dne 11. 10. 2017 

 
Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 

Glede na to, da nihče od predlaganih kandidatov ni prejel večine glasov, se je nato sprejel 

naslednji sklep: 

 
6. sklep 

Svet staršev ugotavlja, da na korespondenčni seji nihče od predlaganih kandidatov ni prejel 

večine glasov. Zato se bo postopek imenovanja oziroma volitve staršev v svet šole ponovil na 

današnji izredni seji. 

 
Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 
 
K2) Imenovanje treh predstavnikov staršev za svet šole 

 

Postopek volitev se izpelje po 35. členu Poslovnika o delu sveta staršev, ki je bil sprejet 25. 9. 

2012. 

 
Predsednik sveta staršev pove, da kandidatna lista kandidatov iz 1. seje sveta staršev je 

veljavna, ker ni bila preklicana. Kandidatura se lahko prekliče s pisno izjavo kandidata ali z 

izjavo kandidata dano na zapisnik. Obstoječi kandidatni listi se lahko dodajo kandidati z 

današnje seje.  

 

Predlagani kandidati so soglašali s kandidaturo, zato je bil sprejet naslednji sklep: 

 

7. sklep 

Svet staršev potrjuje kandidatno listo za volitve staršev v svet šole z naslednjimi kandidati: 

1. Nataša Likon, starš učenca iz 3. a razreda, 

2. Ted Prodan, starš učenca iz 3. b razreda, 

3. David Runco, starš učenca iz 3. b razreda, 

4. Dubravka Vabič, starš učenca iz 4. a razreda, 

5. Alen Vadnov, starš učenca iz 5. b razreda, 

6. Mirna Veselinovič, starš učenca iz 1. b razreda. 

 
Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 
Nato je bil predlagan naslednji sklep:  

8. sklep 

Na podlagi določil 35. člena Poslovnika o delu sveta staršev, sprejetega 25. 9. 2012, so člani 

sveta staršev sprejeli sklep, da bodo volitve staršev v svet šole tajne. 

 

Sklep je potrdilo 7 članov sveta staršev od 12 prisotnih. 
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Ker je bilo potrjeno, da se bodo volitve izvedle tajno, je bila imenovana tričlanska 

verifikacijska komisija, zato je bil potrjen naslednji sklep: 

 

9. sklep 

Svet staršev imenuje tričlansko verifikacijsko komisijo za volitve staršev v svet šole, in sicer 

naslednje predstavnike sveta staršev: 

1. Suvado Čatak, 

2. Mitjo Gerževiča, 

3. Roberta Smojeta. 

Verifikacijska komisija vodi volitve in zapisniško ugotovi izid volitev. 

 
Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 
Verifikacijska komisija je na podlagi zbranih glasovnic sestavila zapisnik tajnih volitev 

kandidatov za predstavnike v svet šole in ga skupaj z glasovnicami predala predsedniku sveta 

staršev. Iz zapisnika je razvidno, da so kandidati dobili naslednje število glasov: 

1. Nataša Likon  – 8 glasov, 

2. Ted Prodan  – 4 glasove, 

3. David Runco  – 6 glasov, 

4. Dubravka Vabič  – 7 glasov, 

5. Alen Vadnov  – 7 glasov, 

6. Mirna Veselinovič  – 4 glasove.  

 

Nato je bil sprejet naslednji sklep: 

 
10. sklep 

Na podlagi določil 35. člena Poslovnika o delu sveta staršev, sprejetega 25. 9. 2012, in v 

skladu s 47. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 

RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 

– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je svet staršev s tajnim glasovanjem 

izvolil naslednje starše v svet šole za 4-letni mandat: 

 

1. Natašo Likon, starša učenca iz 3. a razreda, z 8 glasovi, 

2. Dubravko Vabič, starša učenca iz 4. a razreda, s 7 glasovi, 

3. Alena Vadnova, starša učenca iz 5. b razreda, s 7 glasovi. 

 

Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 

 

Člani sveta staršev so podali predlog, da se na naslednji seji predstavijo izvoljeni člani staršev 

v svet šole.  

 

Podan je bil predlog, da se na naslednji seji potrjuje oziroma izvoli namestnika predsednika 

sveta staršev. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
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Člani sveta staršev so sprejeli naslednji sklep: 

 

11. sklep 

Vabila na seje sveta staršev in zapisnike se po e-pošti pošilja tudi namestnikom 

predstavnikov razreda.  

 

Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 

V zvezi s Poslovnikom o delu sveta staršev, ki je bil sprejet 25. 9. 2012, je bil sprejet naslednji 

sklep: 

 

12. sklep 

Člani sveta staršev lahko podajo pisne predloge za spremembo oziroma dopolnitev 

Poslovnika o delu sveta staršev, z dne 25. 9. 2012. 
 

Sklep je potrdilo 12 članov sveta staršev.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.55.  

    

 

           Zapisala                  Predsednik sveta staršev 

Dolores Čendak Vozila                   Alen Vadnov    

 

 

 

 


