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SVET ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš         Limbuš, 15. september  2015 

 

 

 

ZAPISNIK 

8. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 

 
ki je bila v torek, 15. septembra 2015, ob 18.30 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 ravnatelj Rado Wutej 

Odsotni:  ga. Leopoldina Ribič  

 

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

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje 

2. Poročilo o uresničevanju »Programa življenja in dela OŠ Rada Robiča Limbuš v šolskem letu 

2014/2015«. 

3. Pregled in potrditev »Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2015/2016.« 

4. Potrditev cen storitev šole za šolsko leto 2015/2016 

5. Postopek imenovanja ravnatelja – pregled in obravnava prispelih vlog 

6. Predlogi in pobude 

7. Razno 

 

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

 

 

ad 1.) 

Zapisnik 7. redne seje smo člani sveta prejeli z vabilom, zato je predsednica Sveta zavoda ga. Marjana 

Lampreht vprašala, ali ima kdo kakšno pripombo. Razprave ni bilo, zato so člani Sveta zavoda 

soglasno sprejeli 

 

SKLEP 43: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi zapisnik 7. redne seje 

sveta. 
 

 

ad 2.) 

Ravnatelj g. Rado Wutej je predstavil »Poročilo o uresničevanju Programa življenja in dela OŠ Rada 

Robiča Limbuš v šolskem letu 2014/2015«. 

 

SKLEP 44: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi »Poročilo o 

uresničevanju Programa življenja in dela OŠ Rada Robiča Limbuš v šolskem letu 

2014/2015«. 

 

 

ad 3.) 

Ravnatelj g. Rado Wutej je predstavil Letni delovni načrt zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš za šolsko 

leto 2015/16. 
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SKLEP 45: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš določi, da bo 5. 12. 2015 delovni dan in bo 

na šoli organiziran Bazar. S tem delovnim dnem bo nadomeščen 24. 12. 2015, ki 

bo tako pouka proti dan. 

 

SKLEP 46: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi Letni delovni načrt 

zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš za šolsko leto 2015/16. 

 

 

ad 4.) 

Svet zavoda se je seznanil s cenikom dodatnih storitev, ki jih nudi šola ter sprejel   

 

SKLEP 47: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi Cenik storitev v 

zavodu OŠ Rada Robiča Limbuš za šolsko leto 2015/16. Cenik je priloga 

zapisnika.  
 

 

ad 5.) 

Odpiranje prispelih vlog.  

 

SKLEP 48: Člani Sveta zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš so po evidentiranju prispelih 

prijav za imenovanje ravnatelja/ice ugotovili,  da je bilo pravočasno 

vloženih pet prijav, prepozno prispelih prijav pa ni bilo. 
 

Pristopili smo k pregledu prispelih vlog za razpisano delovno mesto ravnatelja zavoda OŠ Rada 

Robiča Limbuš. 

 
SKLEP 49: Po pregledu prispelih vlog Svet zavoda OŠ Rada Robiča ugotavlja: 

 
- prijava kandidata g. Aleša Kotnika je popolna in kandidat izpolnjuje zahtevane 

pogoje za imenovanje ravnatelja; 

 

- prijava kandidatke ge. Andreje Tinta je popolna in kandidatka izpolnjuje 

zahtevane pogoje za imenovanje ravnatelja; 
 

- prijava kandidatke ge. Mojce Kirbiš je popolna in kandidatka izpolnjuje 

zahtevane pogoje za imenovanje ravnatelja; 

 

- prijava kandidatke ge. Estere Mlaj je popolna in kandidatka izpolnjuje 

zahtevane pogoje za imenovanje ravnatelja; 

 
- prijava g. Kristijana Perčiča je nepopolna, ker je bilo potrdilo iz kazenske 

evidence Ministrstva za pravosodje in javno upravo izdano 10. 3. 2015, torej je 

starejše od trideset dni.  Kandidata pozivamo, da vlogo dopolni v roku 8 dni po 

prejemu poziva za dopolnitev. Kandidata je potrebno opozoriti, da se bo v 

nasprotnem primeru njegova prijava štela za nepopolno in bo iz izbirnega 

postopka izločena. 
 

Po krajši razpravi smo sprejeli še 

 

SKLEP 50: Po preteku roka za dopolnitev prijave kandidata Kristijana Perčiča, bo 

komisija za izvedbo predhodnega postopka, imenovana na 7. seji Sveta 

zavoda ugotovila, ali je vloga g. Kristijana Perčiča ustrezno dopolnjena in 

ugotovitve posredovala v odločanje Svetu zavoda na korespondenčni seji. 
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Na tej korespondenčni seji bodo člani sveta določili tudi termin predstavitev 

kandidatov. 
 

ad 6.) 

Predlogov in pobud ni bilo. 

 

ad 7.) 

Razprave v tej točki ni bilo. 

 

 

Naslednja seja Sveta zavoda bo v torek, 22. 9. 2015 ob 17.00 uri. 

 

Sejo smo zaključili ob 20.15 uri. 

 

 

Zapisal: Andrej Šauperl 

 

 

        Predsednica Sveta zavoda 

        Marjana Lampreht 

 

 

 


