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Izola, 19. 1. 2018  

Štev.: 900-1/2018/2 

 

ZAPISNIK 

2. redne seje sveta šole 
ki je bila v četrtek, 18. 1. 2018,  ob 17.30, v zbornici šole 

 

Prisotni: 

 predstavniki šole: Gardi Peršolja, Nataša Škof, Irena Panger Viler, Ivica Šiško, 

      Jadranka Tominec  

 predstavniki staršev: Alen Vadnov, Dubravka Vabič,  Nataša Likon  

 predstavniki ustanovitelja: Romina Kralj, Monika Mavsar 

 ravnateljica, Maja Cetin 

 

Odsotni:  

 sindikalna zaupnica, Janja Prelec 

 predstavnica ustanovitelja: Svetlana Jovanovska Zrnić 

 

Zapisničarka: Suzana Jakomin 

 

Predlagani dnevni red 

 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole 

2. Obravnava in potrditev predlaganih sprememb Poslovnika o delu sveta šole 

3. Sprejem programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta za leto 2018 

4. Predlogi in mnenja 

 

 

Predsednica sveta šole, Gardi Peršolja, je pozdravila vse prisotne, 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 seje sveta šole in nato predlagala potrditev zapisnika. 

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

soglasno sprejet naslednji sklep 

 

7. sklep 

Prisotni člani sveta šole potrjujejo zapisnik 1. redne seje sveta šole. 
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K2) Obravnava in  potrditev predlaganih sprememb Poslovnika o delu sveta šole 

 

Predsednica sveta šole je prisotnim povedala, da v tajništvo OŠ Livade ni bilo posredovanih 

predlogov o spremembi poslovnika. Opozorila je, da je na prejšnji seji gospa ravnateljica 

predstavila predlog sprememb v Poslovniku sveta šole (4. člen), ki se glasi:  

» Pristojnosti sveta šole so določene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu 

o osnovni šoli, Zakonu o vrtcih, Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda ter v 

drugi zakonodaji, ki ureja področje dela sveta šole« ter prebrala obrazložitev: 

»Ob spremembi zakonodaje ni potrebno spreminjati poslovnika. Pristojnosti sveta so 

informativno priložene.« 

 

Prav tako je prebrala še predlog spremembe z obrazložitvijo, ki ji je bil osebno vročen s strani 

člana sveta šole, in sicer: 

»Predlagam, da se beseda »tajnica« zamenja z besedo »zapisnikar« oz. zapisničarka. Beseda 

»tajnica« bi se zamenjala v 56.členu in 66. členu.« ter obrazložitev: 

»Na sejah sveta šole naj bodo prisotni člani, ki so bili izvoljeni v svet šole. Med člani sveta 

šole se predlaga in voli zapisnikarja in njegovega namestnika. Vse ostale funkcije tajnice naj 

ostanejo enake.« 

Sledila je razprava in naslednja dopolnitev: »Za zapisničarko šola zagotovi tajnico ali 

administratorko.« 

 

Na dodatni predlog posredovan na seji sveta šole se je izoblikoval naslednji sklep 

 

8. sklep 

Člani sveta šole potrjujejo predlog poslovnika o delu sveta šole s popravki.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K3) Sprejem Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2018 

 

Pri tretji točki dnevnega reda je predsednica predala besedo ge. ravnateljici, ki je predstavila 

Program dela (priloga) ter Kadrovski načrt (priloga).  

 

Ga. računovodkinja, Jadranka Tominec, pa je predstavila še Finančni načrt za leto 2018 

(priloga). 

 

Po predstavitvi in pojasnilih so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi 

 

 

9. sklep 

Člani sveta šole potrjujejo Program dela za leto 2018 in prosijo občinsko upravo za 

soglasje k sprejetemu Programu dela za leto  2018. 

 

10. sklep 

Člani sveta šole potrjujejo Kadrovski načrt za leto 2018 in prosijo občinsko upravo za 

soglasje k sprejetemu Kadrovskemu načrtu  za leto 2018. 
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11. sklep 

Člani sveta šole sprejemajo usklajen Finančni načrt za leto 2018 in prosijo občinsko 

upravo za soglasje k sprejetemu Finančnemu načrtu za leto 2018. 

 

 

K4) Predlogi in mnenja 

 

Pri zadnji točki dnevnega reda je ga. računovodkinja predstavila Zapisnik o odpisu osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja za leto 2017 (priloga). 

 

Nato je bil predlagan naslednji  

12. sklep 

Člani sveta šole potrjujejo Zapisnik o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

za leto 2017. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ravnateljica je obrazložila še predlog soglasja za dopolnilno delo ravnateljice, ki ga je 

potrebno podaljšati do 31.12.2018.  

 

Predlagan je bil   

 

13. sklep 

Člani sveta potrjujejo podaljšanje soglasja za dopolnilno delo ravnateljice, prejeto in 

potrjeno na seji sveta šole dne,  6.7.2017  do  31.12.2018. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predstavnica šole, Nataša Škof, je predlagala, da se pod njeno učilnico namesti rampo in 

prometni znak, zaradi hrupa, ki ga povzročajo motoristi zlasti po 6. uri pouka. 

 

Predlagala je tudi, da bi se sistematski in zobozdravstveni pregledi izvajali za posamezni 

oddelek na isti dan in ne v mesecih, ko je največ viroz. 

 

14. sklep 

Člani sveta soglasno predlagajo, da se sistematski in zobozdravstveni pregledi izvedejo 

na isti dan in v mesecih, ko je manj viroz ( za posamezni oddelek skupaj). 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

15. sklep 

Člani sveta soglasno predlagajo, da se postavi fizična ovira in prometni znak, ki 

preprečuje vožnjo vsem vozilom, razen intervencijskim, na severnem vhodu v šolo. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Predstavnica ustanovitelja, Romina Kralj, je predlagala, da se termin zimske šole v naravi za 

5. razred prestavi pred mesecem februarjem, saj je v februarju manj snega.    

 

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

in zaključila sejo. 

 

Seja se je zaključila ob 18.47. 

 

 

          Zapisala                       Predsednica sveta šole 

   Suzana Jakomin                       Gardi Peršolja 

 

 

 

 

 

 

 

 


