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Izola, 16. 5. 2017  

Štev.: 900-8/2017/2 

 

ZAPISNIK 

11. redne seje sveta šole, 
ki je bila v ponedeljek, 15. 5. 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, Ljubo Klanjšček  

 

Prisotni vabljeni: 

 ravnateljica, Maja Cetin 

 

Odsotni člani sveta šole:  

 predstavnika staršev: Joni Abdurahman, Gašper Močnik  

 predstavnik ustanovitelja: Dino Krička 

 

Odsotni vabljeni: 

 sindikalna zaupnica, Janja Prelec 

 

Zapisničarka: Dolores Čendak Vozila 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole 

2. Izbira kandidata za ravnatelja  

3. 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 10. 

redne seje sveta šole, ki je bila 30. 3. 2017. Članom sveta so bili prebrani sklepi od št. 83 do 

št. 91. 

Predlagan je bil naslednji sklep 

92. sklep 

Prisotni člani sveta šole potrjujejo zapisnik 10. redne seje sveta šole, ki je bila 30. 3. 2017. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K2) Izbira kandidata za ravnatelja 

 

Predsednica sveta šole je prebrala prijavo kandidatke Maje Cetin. 
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Nato je ravnateljica, Maja Cetin, predstavila Program dela za naslednje mandatno obdobje, ki 

so ga člani prejeli na seji. 

 

Predsednica sveta šole je nato prebrala še mnenje učiteljskega zbora OŠ Livade Izola, mnenje 

sveta staršev OŠ Livade Izola in mnenje Občinskega sveta Občine Izola, kateri so vsi podali 

pozitivno mnenje k imenovanju Maje Cetin za ravnateljico OŠ Livade Izola. 

 

Nato je povprašala, kako naj se izvede glasovanje, zato je bil sprejet naslednji sklep 

 

93. sklep 

Svet šole je sprejel odločitev, da bo glasovanje o izbiri kandidata za ravnatelja Osnovne šole 

Livade Izola potekalo javno. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

94. sklep 

Na javnem glasovanju o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Livade Izola je od 11 članov 

Sveta šole bilo prisotnih 8 članov oz. je glasovalo 8 članov. Kandidatka MAJA CETIN je 

prejela 8 glasov. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

95. sklep 

Na prosto delovno mesto ravnateljice Osnovne šole Livade Izola, Livade 7, 6310 Izola, je 

izbrana gospa MAJA CETIN, stanujoča Cetore 38, 6310 Izola, ki izpolnjuje vse pogoje 

razpisa. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

96. sklep 

K izbiri kandidatke po tem sklepu se pridobi mnenje ministra za izobraževanje, znanost in 

šport. Odpravek sklepa se vroči izbrani kandidatki v treh dneh od odločitve. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K3) Predlogi in mnenja 

 

Predlogov in mnenj ni bilo, zato se je predsednica sveta šole zahvalila za sodelovanje. 

 

Seja se je zaključila ob 18.45. 

 

 

             Zapisala                     Predsednica sveta šole 

 Dolores Čendak Vozila           Sabrina Žigante 

 

 

 


