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Izola, 1. 2. 2021  

Štev.: 900-2/2021/2 

 

ZAPISNIK 

12. redne seje sveta šole 
ki je bila v sredo, 27. 1. 2021, ob 18.00, v šolski jedilnici 

 

Prisotni člani sveta šole: 

 predstavniki šole: Irena Panger Viler, Gardi Peršolja, Ivica Šiško, Igor Božeglav  

 predstavnika staršev: Nataša Likon, David Runco  

 predstavnica ustanovitelja: Monika Mavsar 

 

Prisotni vabljeni: 

 ravnateljica, Maja Cetin 

 

Odsotni člani sveta šole:  

 predstavnica šole: Jadranka Tominec 

 predstavnik staršev: Alen Vadnov 

 predstavnici ustanovitelja: Svetlana Jovanovska Zrnić, Romina Kralj  

 

Odsotni vabljeni: 

 sindikalna zaupnica, Janja Prelec 

 predsednica centralne inventurne komisije, Sabina Dražič 

 

Prisotni: 

 zunanja računovodkinja, Irena Žagar 

 

 

Zapisničarka: Dolores Čendak Vozila 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje redne seje sveta šole 

2. Potrditev in protokoliranje 1. korespondenčne seje v šolskem letu 2020/21 

3. Potrditev izločitve drobnega inventarja in osnovnih sredstev po inventuri 2020 

4. Sprejem Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2021 

5. Predlogi in mnenja 

 

Prisotni člani sveta šole so dnevni red potrdili, zato je predsednica prešla k 1. točki dnevnega 

reda. 

 

 

K1) Potrditev zapisnika zadnje redne seje sveta šole 

 

Predsednica sveta šole je prebrala sklepe zadnje redne seje sveta šole in predlagala potrditev 

zapisnika.  
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Dodatnih predlogov in popravkov na zapisnik člani in ostali prisotni niso podali, zato je bil v 

nadaljevanju soglasno sprejet naslednji sklep 

 

78. sklep 

Prisotni člani sveta šole potrjujejo zapisnik 11. redne seje sveta šole, ki je bila 29. 9. 2020. 

 

 

K2) Potrditev in protokoliranje 1. korespondenčne seje v šol. l. 2020/21 

 
Predsednica sveta šole je prebrala uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta šole v 

šolskem letu 2020/21, ki je bila sklicana 18. 1. 2021, zaradi potrditve cen šolske prehrane, 

jutranjega varstva in najema učilnice.   

Predlagan je bil naslednji sklep “Člani sveta šole potrjujejo cenik OŠ Livade, ki velja od 1. 

10. 2020.” 

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 20. 1. 2021 vrnilo 

glasovnice 8 članov, od katerih vseh 8 članov soglaša s predlaganim sklepom, 1 član sveta 

šole pa je poslal »Poziv k nepotrditvi Predloga cenika za šol. l. 2020/21 na 1. kor. seji v šol. l. 

2020/21«, zato je bil predlagan sklep potrjen.  

 

79. sklep 

Prisotni člani sveta šole potrjujejo uradni zaznamek 1. korespondenčne seje sveta šole v šol. 

l. 2020/21, ki je bila dne 18. 1. 2020. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K3) Potrditev izločitve drobnega inventarja in osnovnih sredstev po inventuri 2020 

 

Zaradi odsotnosti predsednice centralne inventurne komisije, ge. Sabina Dražič, je članica 

sveta šole, ga. Ivica Šiško, prebrala poročilo o predlaganih odpisih na dan 31. 12. 2020, ki so 

ga člani sveta šole prejeli na seji sveta šole.  

 

V nadaljevanju je bil soglasno sprejet naslednji sklep 

 

80. sklep 

Člani sveta šole so bili seznanjeni s poročilom o izločitvi drobnega inventarja in osnovnih 

sredstev po inventuri 2020. 
 

 

K4) Sprejem Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2021 

 

Občina Izola je šolo pozvala, da na podlagi posredovanih podatkov o zagotovljenih sredstvih 

v Proračunu Občine Izola za leto 2021 za financiranje dejavnosti javnega zavoda, uskladimo 

in sprejmemo Finančni načrt za leto 2021, kadrovski načrt za leto 2021 in program dela za 

leto 2021 na seji sveta šole. 
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Ga. ravnateljica je predstavila Program dela za leto 2021 in Kadrovski načrt za leto 2021, 

zunanja računovodkinja, ga. Irena Žagar, pa je predstavila Finančni načrt za leto 2021. Vso 

gradivo je bilo članom sveta šole poslano po elektronski pošti.  

 

Članica sveta šole je povprašala, zakaj se ni v začetku tega šolskega leta izpeljalo kolesarski 

izpit v 6. razredih, kateri bi ga morali opraviti že v prejšnjem šolskem letu.  

Član sveta šole, g. Igor Božeglav, ki je zadolžen za izpeljavo praktičnega dela kolesarskega 

izpita na šoli, je pojasnil, da večina učencev sedanjih 6. razredov ni imela v septembru še 

opravljenega teoretičnega dela kolesarskega izpita, ki pa je pogoj, da gredo lahko učenci na 

praktični del izpita. Torej se je čakalo, da večina učencev opravi teorijo, da se je lahko  

organiziralo praktični del izpita na cesti. Žal so se šole tik pred končnim izpitom zaprle.  

 

Po predstavitvi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi 

 

81. sklep 

Člani sveta šole potrjujejo Program dela za leto 2021 in prosijo občinsko upravo za soglasje 

k sprejetemu Programu dela za leto 2021. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

82. sklep 

Člani sveta šole potrjujejo Kadrovski načrt za leto 2021 in prosijo občinsko upravo za 

soglasje k sprejetemu Kadrovskemu načrtu za leto 2021. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

83. sklep 

Člani sveta šole sprejemajo usklajen Finančni načrt za leto 2021 in prosijo občinsko 

upravo za soglasje k sprejetemu Finančnemu načrtu za leto 2021. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K5) Predlogi in mnenja 

 

Predsednica sveta šole je prebrala »Poziv k nepotrditvi Predloga cenika za šol. l. 2020/21 na 

1. kor. seji v šol. l. 2020/21«, ki ga je poslala članica sveta šole. 

 

Predlagana sta bila naslednja sklepa 

 
84. sklep 

Člani sveta šole so bili seznanjeni s pozivom k nepotrditvi predloga cenika za šolsko leto 

2020/21, ki ga je podala članica sveta šole. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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85. sklep 

Svet zavoda pozdravlja pobudo in predlaga, da se predlog  članice sveta šole realizira po 

vrnitvi začasno odsotne računovodkinje, da bo lahko tvorno sodelovala pri razrešitvi 

predloga, ki ga navaja v dopisu. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Člane sveta šole je zanimalo, kako bo potekalo ocenjevanje učencev, ko se vrnejo v šolo. 

Podali so pobudo, da se ocenjevanje učencev prilagodi trenutni situaciji, da se pripravi nek 

seznam spraševanj in pa, da se prilagodi količino ocenjevane snovi. Poleg tega so predlagali, 

da bi se učence, ki želijo biti vprašani, le-te vprašalo preko zoom-a, saj ob ponovnem prihodu 

v šolo bo potrebno pridobiti veliko ocen. 

Pohvalili so tudi delo učiteljev, ki se zelo trudijo motivirat učence pri pouku na daljavo.  

 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da se bodo s strokovnimi delavci šole dogovorili kdaj, na kakšen 

način in v kakšnem obsegu snovi bodo učenci vprašani, in nato starše in učence preko e-pošte 

o tem obvestili. 

 

Ga. ravnateljica je povedala, da je bil na podlagi predloga članice sveta šole na zadnji sveta 

šole o dodatnem prevozu na relaciji Izola – Baredi Sleme dodeljen s strani Občine Izola še 

dodaten prevoz ob 13.10 iz Izole. 

 

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

in zaključila sejo. 

 

Seja se je zaključila ob 19.30. 

 

 

          Zapisala                            Predsednica sveta šole 

 Dolores Čendak Vozila                Gardi Peršolja 

 

 

 


