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Izola, 8. 6. 2017  

Štev.: 900-10/2017/2 

 

ZAPISNIK 

12. redne seje sveta šole, 
ki je bila v ponedeljek, 7. 6. 2017, ob 18.30, v zbornici šole 

 

Prisotni člani sveta šole: 

 predstavnice šole: Sabrina Žigante, Katja Bonaca, Nataša Škof, Irena Panger Viler,  

 predstavnik staršev:  

 predstavnika ustanovitelja: Romina Kralj, Ljubo Klanjšček, Dino Krička 

 

Prisotni vabljeni: 

 ravnateljica, Maja Cetin 

 

Odsotni člani sveta šole:  

 predstavnice šole: Dolores Čendak Vozila 

 predstavnika staršev: Joni Abdurahman, Gašper Močnik, Bojan Frančeškin 

 

Odsotni vabljeni: 

 sindikalna zaupnica, Janja Prelec 

 

Zapisničarka: Katja Bonaca 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje sveta šole 

2. Imenovanje ravnatelja  

3. Imenovanje predstavnikov delavcev šole v Upravni odbor šolskega sklada 

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 11. 

redne seje sveta šole, ki je bila 15. 5. 2017. Članom sveta so bili prebrani sklepi od št. 92 do 

št. 96. 

Predlagan je bil naslednji sklep 

97. sklep 

Prisotni člani sveta šole potrjujejo zapisnik 11. redne seje sveta šole, ki je bila 15. 5. 2017. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K2) Imenovanje ravnatelja 

 

Predsednica sveta šole je prebrala mnenje ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki je 

prišlo 29. 5. 2017. Mnenje k imenovanju Maje Cetin za ravnateljico OŠ Livade Izola je bilo 

pozitivno. 

 

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

 

98. sklep 

Svet šole je sprejel odločitev, da bo glasovanje o imenovanju kandidata za ravnatelja zavoda 

potekalo javno. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

99. sklep 

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

imenovana kandidatka gospa Maja Cetin, rojena 19. 5. 1962, stanujoča Cetore 38, 6310 

Izola. Izbrana kandidatka ima sklenjeno delovno razmerje v zavodu za nedoločen čas, na 

funkcijo ravnateljice pa je imenovana za dobo 5-ih let. Imenovani kandidatki začne teči 

mandat dne 1. 7. 2017. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K4) Imenovanje predstavnikov delavcev šole v Upravni odbor šolskega sklada 

 

Predsednica sveta prebere vlogo predsednice odbora šolskega sklada Suzane Pušnik. Na 

sestanku učiteljskega zbora, ki je bil 25.5.2017 je UZ pri 6. točki sprejel sklep, da se v upravni 

odbor šolskega sklada imenuje Lidijo Lacič, Biserko Grabar in Ano Lončar. 

 

Predlagan je bil naslednji sklep 

100. sklep 

 

Svet šole predlaga v Upravni odbor šolskega sklada naslednje predstavnike delavcev: 

Biserko Grabar, Ano Lončar in Lidijo Lacič. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K4) Predlogi in mnenja 

 

a) Dne 6. 6. 2017 smo s strani ravnateljice prejeli v podpis soglasje za dopolnilno delo na 

Šoli za ravnatelje v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. 

Predsednica svet je prebrala soglasje. 

 

 

Predlagan je bil naslednji sklep 
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101. sklep  

 

Svet šole izdaja soglasje ravnateljici Maji Cetin za dopolnilno VI delo na Šoli za 

ravnatelje v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij v 

obsegu 4 ure tedensko , za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

b) Članica sveta šole Romina Kralj je predlagala, da spodbudimo povečanje vplačila v 

šolski sklad. Predlagana sta bila dva konkretna načina, in sicer: 

- 1% dobička podjetij 

- % dohodnine 

Predlog posredujemo upravnemu odboru šolskega sklada. 

 

 

c) Člani sveta predlagajo, da bi učence naše šole spodbujali k medgeneracijskem 

sodelovanju.     

 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.00. 

 

 

             Zapisala                     Predsednica sveta šole 

         Katja Bonaca            Sabrina Žigante 

 

 

 


