
SVET ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš         Limbuš, 22. september  2015 

 

 

 

ZAPISNIK 

9. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 

 
ki je bila v torek, 22. septembra 2015, ob 17.00 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 

Odsotni:  /  

 

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

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje 

2. Postopek imenovanje ravnatelja - Vsebinska obravnava vlog 

3. Spremembe kadrovskega načrta 

4. Predlogi in pobude 

5. Razno 

 

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

 

ad 1.) 

Zapisnik 8. redne seje smo člani sveta prejeli z vabilom. Predsednica Sveta zavoda ga. Marjana 

Lampreht je prebrala sklepe zapisnika in v zvezi z 49. sklepom pojasnila, da je bil zahtevek za 

dopolnitev vloge g. Kristijanu Perčiču odposlan 16. 9. 2105, povratnica pa podpisana 21. 9. 2015, kar 

pomeni, da se izteče rok za dopolnitev vloge 29. 9. 2015.  

Ugotovili smo tudi, da je napačno zapisan čas zaključka seje, zato se mora ta popraviti. 

 

SKLEP 51: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi zapisnik 8. redne seje 

sveta zavoda z zapisom zaključka seje ob 20.15.  
 

 

ad 2.) 

Člani Sveta zavoda smo pristopili k vsebinski obravnavi vlog. Vsebino življenjepisa in program 

vodenja vseh prijavljenih kandidatov smo natančno prebrali.  

Po branju se je razvila razprava z načrtovanjem nadaljevanja postopka. Po usklajevanju predlogov smo 

sprejeli naslednje sklepe: 

 

SKLEP 52: Po zaključku korespondenčne seje, na kateri se bomo izrekali o ustreznosti 

dopolnjene vloge g. Kristijana Perčiča, bo Svet zavoda povabil vse prijavljene 

kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so njihove vloge popolne, na 

predstavitev.  Ta bo v četrtek, 22. 10. 2015, ob 17.00 uri v jedilnici šole.  

                           

SKLEP 53:    Vsebina predstavitve naj zajema: 

                        - izobrazbo in delovne izkušnje na področju vodenja kandidata 

                        - vizijo vodenja šole in učiteljskega zbora 



                        - kompetence 

                       Kandidati se bodo predstavljali po abecednem redu. 

                       Vsak kandidat bo imel za predstavitev na razpolago 10 minut časa.  

                       Po predstavitvah vseh kandidatov bo dana možnost za razpravo z vprašanji. 

                       Predstavitev bo vodil g. Andrej Šauperl. 

 

SKLEP 54:    Svet zavoda bo na predstavitev kandidatov povabil člane Sveta staršev, člane Sveta 

zavoda, delavce šole in predstavnike lokalne skupnosti.  

 

 
SKLEP 55:  Tajno glasovanje, s katerim bo učiteljski zbor oblikoval mnenje o vseh 

                       kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, bo v torek, 3. 11. 2015.  

                       Organizacija in izvedba oblikovanja mnenja učiteljskega zbora je v domeni 

                       komisije, ki je bila za to imenovana na 7. seji Sveta zavoda.  

 

 

 

ad 3.) 

Predsednica Sveta zavoda je razložila vzroke za spremembe v Finančnem načrtu šole za leto 2015. 

Spremembe so nastale zaradi povečanja obsega dela v OPB, saj je šola dobila od Ministrstva za 

šolstvo zaradi večjega števila otrok v podaljšanem bivanju dodatnih 8 ur, dodatne 4 ure so zaradi 

uvajanja izbirnega predmeta TJA v prvem razredu in zaradi večjega števila učencev so se povečala 

tudi pripadajoča sredstva za materialne stroške. Natančen obračun sprememb je priloga zapisnika.  

Člani Sveta zavoda so se z obračunom soglasno strinjali in sprejeli smo 

 

SKLEP 56: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš potrdi »Finančni obračun sprememb 

obsega financiranja od 1. 9. 2015«. Omenjeni dokument je priloga zapisnika.  

 

 

ad 4.) 

Člani Sveta zavoda niso imeli predlogov ali pobud. 

 

Ad. 5) 

Pod to točko ni bilo razprave.  

 

 

 

 

Sejo smo zaključili ob 19.30 uri. 

 

 

Zapisal: Andrej Šauperl 

 

 

        Predsednica Sveta zavoda 

        Marjana Lampreht 

 

 

 


