
SVET ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš        Limbuš, 17. november  2015 

 

 
ZAPISNIK 

10. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 

 

ki je bila v torek, 17. novembra 2015, ob 19.00 v učilnici za pouk angleščine v Osnovni šoli Rada 

Robiča Limbuš. 

 

Prisotni:  člani sveta, ga. Marjana Lampreht, ga. Nina Povšič Trantura, ga. Cvetka Stamec, ga. Julija 

Flogie, g. Stojan Lukman, ga. Saška Maroh, ga. Danila Vozelj, g. Gregor Strlič, ga. Katja 

Podgorelec, g. Andrej Šauperl  in ga. Leopoldina Ribič 

 Kot sindikalna zaupnica je prisotna tudi ga. Darja Volavšek Türk 

Odsotni:  /  

 

Sejo je pričela predsednica sveta zavoda ga. Marjana Lampreht ter predlagala dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje in 4. korespondenčne seje 

2. Postopek imenovanje ravnatelja – izbira med prijavljenimi kandidati 

3. Predlogi in pobude 

4. Razno 

 

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili. 

 

ad 1.) 

Zapisnik 9. redne seje in 4. korespondenčne seje smo člani sveta zavoda prejeli z vabilom. Predsednica 

Sveta zavoda ga. Marjana Lampreht je povzela, da je bil na 4. korespondenčni seji sprejet sklep, da je 

vloga Kristijana Perčiča popolna. Prebrala je sklepe zapisnika 9. seje in razložila njihovo realizacijo in 

v zvezi z 52. sklepom pojasnila, da so bila vabila za predstavitev kandidatov odposlana vsem petim 

prijavljenim kandidatom 6. 10. 2015 z navedbo vsebine in načinom predstavitve. Na predstavitev so 

bili povabljeni tudi člani Sveta staršev, člani Sveta zavoda, delavci šole in predstavnika krajevnih 

skupnosti Limbuš in Pekre, kot je to določal 54. sklep. Predstavitev je bila v jedilnici šole. Vodil jo je 

g. Andrej Šauperl. Vabilu so se odzvali in se predstavili Mojca Kirbiš, Aleš Kotnik, Ester Mlaj in 

Kristjan Perčič – po abecednem vrstnem redu. Andreja Tinta se predstavitve ni udeležila in tudi ni 

sporočila razloga za svojo odsotnost.  

Tajno glasovanje za pridobitev mnenja učiteljskega zbora je bilo izvedeno v skladu z določili 55. 

sklepa in Svetu zavoda je bil takoj posredovan izid tajnega glasovanja. Zapisnik predstavitve 

kandidatov je shranjen v arhivu Sveta zavoda.  

 

SKLEP 57: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš soglasno sprejme in potrdi zapisnik 9. 

redne seje in 4. korespondenčne seje Sveta zavoda.  
 

ad 2.) 

Predsednica Sveta zavoda je razložila dosedanje aktivnosti v postopku imenovanja ravnatelja. 

Pove, da je Svet zavoda prejel mnenje učiteljskega zbora in obrazloženo mnenje Sveta staršev, mnenja 

lokalne skupnosti – MO Maribor pa Svet zavoda ni prejel. Predsednica Sveta zavoda je preverila in 

ugotovila, da so bili pristojni na MO Maribor pravočasno seznanjeni z vlogo za oblikovanje mnenja, a 

je bila seja mestnega sveta MO Maribor, na kateri bi odločali o oblikovanju mnenja prekinjena, zato 

ga tudi niso mogli oblikovati v zakonitem roku.  

 



Za tem je natančno predstavila vsebino obrazloženega mnenja Sveta staršev in izid tajnega glasovanja 

učiteljskega zbora. 

 

Fotokopiji obeh mnenj sta priloga arhiviranega zapisnika. 

 

Po predstavitvi mnenj smo bili člani pozvani k razpravi. 

 

Ko je bila razprava vsebinsko izčrpana, je predsednica Marjana Lampreht pozvala k tajnemu 

glasovanju o izbiri med prijavljenimi kandidati.  

 

Ugotovila je, da je v tem trenutku navzočih 11 članov Sveta zavoda, kar zagotavlja sklepčnost. 

 

Pove, da je v prostoru za tajno glasovanje pripravljen poseben prostor, ki bo zagotavljal zasebnost 

glasovanja. Pokaže, da je skrinjica za oddajo glasovalnih lističev prazna. Nato pa našteje toliko 

glasovalnih lističev, kot je navzočih članov, ostale glasovalne lističe pa pred pričami uniči.  

 

Prične se glasovanje. Po končanem glasovanju člani preštejemo glasove in ugotovimo izid glasovanja.  

 

SKLEP 58: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš je po končanem tajnem glasovanju 

                        ugotovil sledeči izid glasovanja: 

  

                        Oddanih je bilo 11 glasovnic. 

 

                        Mojca Kirbiš je prejela 8  glasov. 

                        Aleš Kotnik je prejel 2 glasova. 

                        Ester Mlaj je prejela 0  glasov. 

                        Kristijan Perčič je prejel 1  glas. 

                        Andreja Tinta je prejela 0 glasov. 

 

                        Neveljavnih glasovnic ni bilo. 

                           

SKLEP 59:    Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš ugotavlja, da je izmed prijavljenih 

kandidatov dobila večinsko podporo ga. Mojca Kirbiš in je tako izbrana za 

delovno mesto ravnatelja OŠ Rada Robiča Limbuš s pričetkom mandata 1. 1. 

2016.  Za izbranega kandidatko bo Svet zavoda zaprosil pristojno ministrstvo za 

mnenje o imenovanju. 

 

ad 3.) 

Predlogov in pobud ni bilo.   

 

ad 4.) 

Razprave pod to točko ni bilo. 

 

Sejo smo zaključili ob 19.50 uri. 

 

 

 

Zapisal: Andrej Šauperl 

 

        Predsednica Sveta zavoda 

        Marjana Lampreht 
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                                                                                                    Predsednica Sveta zavoda 

        Marjana Lampreht 

 

 


