Osnovna šola Livade Izola
Scuola elementare Livade Isola
Livade št. 7, 6310 Izola-Isola
tel.:05/662 55 60
faks:05/662 55 61
e-mail: o-livadeizola.kp@guest.arnes.si

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izola, 5. 4. 2017
Štev.: 900-5/2017/2

ZAPISNIK
10. redne seje sveta šole,
ki je bila v četrtek, 30. 3. 2017, ob 18.00, v zbornici šole
Prisotni člani sveta šole:
 predstavnice šole: Sabrina Žigante, Katja Bonaca, Nataša Škof, Irena Panger Viler,
Dolores Čendak Vozila
 predstavnik staršev: Bojan Frančeškin
 predstavnika ustanovitelja: Romina Kralj, Dino Krička
Prisotni vabljeni:
 ravnateljica, Maja Cetin
 računovodkinja, Jadranka Jakomin
Odsotni člani sveta šole:
 predstavnika staršev: Joni Abdurahman, Gašper Močnik
 predstavnik ustanovitelja: Ljubo Klanjšček
Odsotni vabljeni:
 sindikalna zaupnica, Janja Prelec
Zapisničarka: Dolores Čendak Vozila
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole
2. Sprejem Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2017
3. Pregled prijav na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in nadaljevanje postopka
imenovanja ravnatelja/ice
4. Predlogi in mnenja
Prisotni člani sveta šole so dnevni red potrdili, zato je predsednica prešla k 1. točki dnevnega
reda.
K1) Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole
Predsednica je predlagala, da se seja prične s pregledom sklepov in potrditvijo zapisnika 9.
redne seje sveta šole, ki je bila 6. 3. 2017. Članom sveta so bili prebrani sklepi od št. 70 do št.
82.
Predlagan je bil naslednji sklep
83. sklep
Prisotni člani sveta šole potrjujejo zapisnik 9. redne seje sveta šole, ki je bila 6. 3. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------K2) Sprejem Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2017

Ravnateljica je predstavila Program dela in Kadrovski načrt za leto 2017, ki sta bila poslana
po e-pošti.
Po predstavitvi in pojasnilih sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa
84. sklep
Člani sveta šole potrjujejo Program dela za leto 2017 in prosijo občinsko upravo za soglasje
k sprejetemu Programu dela za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
85. sklep
Člani sveta šole potrjujejo Kadrovski načrt za leto 2017 in prosijo občinsko upravo za
soglasje k sprejetemu Kadrovskemu načrtu za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Nato je računovodkinja predstavila še Finančni načrt za leto 2017, ki so ga člani tudi prejeli
po e-pošti.
Nato so predstavniki sveta šole soglasno sprejeli
86. sklep
Člani sveta šole sprejema usklajen Finančni načrt za leto 2017 in prosijo občinsko upravo
za soglasje k sprejetemu Finančnemu načrtu za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K3) Pregled prijav na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in nadaljevanje postopka
imenovanja ravnatelja/ice
Predsednica sveta šole je povedala, da je na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice prispela
ena prijava, in sicer je bila osebno vročena v tajništvo šole dne 23. 3. 2017, ob 10.38, in je
vpisana pod št. delovodnika 110-4/2017/2.
Sprejet je bil naslednji sklep
87. sklep
Svet zavoda ugotavlja, da je na razpisano delovno mesto ravnatelja v predpisanem roku bila
v tajništvu šole osebno vročena ena prijava z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja« in je
zavedena v delovodniku pod zaporedno številko 110-4/2017/2.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednica sveta šole je odprla ovojnico ter prijavo Maje Cetin tudi prebrala. Preverjeno je
bilo, če so priložena vsa zahtevana dokazila (dokazilo o izobrazbi, o opravljenem strokovnem
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------izpitu, dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu), program vodenja
šole, kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo o nekaznovanosti iz
kazenske evidence ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.
88. sklep
Svet zavoda ugotavlja, da kandidatka Maja Cetin, prijava zavedena v delovodnik pod
zaporedno številko 110-4/2017/2, izpolnjuje pogoje za imenovanje ravnatelja in da so
priložena vsa z razpisom zahtevana dokazila.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Nato je predsednica sveta šole še povedala, da si mora svet šole, v skladu z 2. odstavkom 53.a
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07
UPB5, 36/08, 58/09, 64-65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15 in 46/16 (46/16
pop.)), pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora, ki
glasuje tajno, ter sveta staršev in lokalne skupnosti, ki mnenje obrazložita. Zato je predsednica
sveta šole predlagala naslednji sklep:
89. sklep
Na osnovi 2. odstavka 53. a člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09, 64-65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15 in
46/16 (46/16 pop.) svet zavoda zaprosi:
- lokalno skupnost - občinski organ, ki daje mnenja ali pripravlja predloge za
občinski svet,
- učiteljski zbor,
- svet staršev
da posredujejo pisno mnenje o kandidatih svetu zavoda v 20 dneh po prejemu zahtevka.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K4) Predlogi in mnenja
Ga. računovodkinja, Jadranka Jakomin, je podala pojasnila k sprejetim sklepom na prejšnji
seji.
Glede sprejetega 72. sklepa o pregledu sodil za razmejitev odhodkov med javno in tržno
dejavnostjo s strani revizorke je povedala, da je prejela mnenje s strani revizorske hiše REFIN
d.o.o. in da so sodila usklajena.
Predlagan je bil naslednji sklep
90. sklep
Svet šole sprejema prejeta Sodila za razmejitev odhodkov med javno in tržno dejavnostjo, ki
so bila pregledana s strani revizorke in posredovana 30. 3. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Glede sprejetega 82. sklepa o zaprosilu Občine Izola, da nam dostavi kopije izvirnika bilance
za leti 2011 in 2012 je računovodkinja pojasnila, da jih nismo prejeli, zato smo zaprosili
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za kopije le-teh.
Ga. računovodkinja, Jadranka Jakomin, je sejo zapustila.
Ga. Kraljeva je predlagala, da bi se sprejel sklep o porabi presežka iz leta 2016 za nabavo
točno določenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Ga. ravnateljica, Maja Cetin, je povedala, da je v presežku nekaj rezerviranih sredstev
oziroma sredstva šolskega sklada, šole v naravi. Koliko je razpoložljivih sredstev bi bilo
potrebno vprašati računovodkinjo.
Podan je bil predlog, da bi se iz tega presežka nabavila IKT tehnologija za delo pri pouku
(projektorji, interaktivne table…).
Presežek sredstev bi bilo smotrno med letom porabljat, tako da ga konec leta ne bi bilo.
Po razpravi je bil izoblikovan naslednji
91. sklep
Presežek (brez presežka po denarnem toku) iz leta 2016 se nameni za posodobitev IKT
tehnologije na šoli.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Drugih mnenj in predlogov ni bilo, zato se je predsednica sveta šole zahvalila za sodelovanje.
Seja se je zaključila ob 19.20.

Predsednica sveta šole
Sabrina Žigante

Zapisala
Dolores Čendak Vozila
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