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Datum: 10.5.2012 
Št.:9000-1/2012- 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

5. seje Sveta Osnovne šole Dob, ki je bila 9. maja 2012, ob 18.00 uri  zbornici 
Osnovne šole Dob. 

 
 

Prisotni: 
- člani Sveta OŠ Dob: Peregrin Stegnar, Uroš Limoni, Katja Satler, Jadranka Peterc, 

Maja Lamberšek, Lidija Gomboc, Saša Horvat, Rado Glas, Žiga Kokalj, Boro 
Štrumbelj. 

 
Opravičeno odsotni: Vera Vojska, predsednica sindikata Andreja Flerin Majcen 
 
 
Sejo vodi predsednica Sveta zavoda, ga. Katja Satler. 
 
 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 3. in 4. (dopisne seje), zapisnika sestanka za izvedbo 
predhodnega postopka, zapisnik sestanka učiteljskega zbora, članov sveta in 
predstavnikov članov sveta staršev (posredovano na seji). 

2. Pregled dokumentacije kandidatk za ravnateljico (posredovano na seji). 
3. Glasovanje oz. odločanje o izbiri med prijavljenimi kandidatkami. 
4. Razno. 

 
 
Predsednica Sveta zavoda predlaga spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda:   
 

1. Pregled dokumentacije kandidatk za ravnateljico (posredovano na seji). 
2. Glasovanje oz. odločanje o izbiri med prijavljenimi kandidatkami  
3. Pregled zapisnika 3. in 4. (dopisne seje), zapisnika sestanka za izvedbo 

predhodnega postopka, zapisnik sestanka učiteljskega zbora, članov sveta in 
predstavnikov članov sveta staršev (posredovano na seji). 

4. Razno. 
 

1. SKLEP: 
 Dnevni red se sprejme v predlagani spremenjeni obliki. 
 
Sklep je soglasno sprejet.  
 



  
                                 
                                Šolska ulica 7, 1233 Dob; 
                                T / F: (01) 724 01 80 
                                URL: http://www.os-dob.si 

                                 e-mail: o-dob.lj@guest.arnes.si  

  

 

Zapisnik seje Sveta šole                                                                                                                                                                               2 

K 1. točki 
 
Člani Sveta zavoda pregledajo predloženo dokumentacijo kandidatk za ravnateljico. Ga. 
Satler pojasni, da ena izmed kandidatk ne izpolnjuje pogojev iz razpisa. Člani Sveta 
zavoda razpravljajo o preostalih dveh kandidatkah za ravnateljico.  
 
Ga. Satler članom predstavi sklepe, ki jih je sprejela komisija za izvedbo predhodnega 
postopka: 
SKLEP 1: 

Kandidatka Petra Atteya Fabiani ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev upoštevaje 53. člen 

ZOFVI zato se njena vloga izloči iz nadaljnje obravnave. 

 

SKLEP 2: 

Predsednica v skladu s 53.a členom (2. odstavek) zaprosi za mnenje o kandidatkah (ga. 

Matejki Chvatal in ga. Barbki Drobnič) učiteljski zbor, lokalno skupnost in svet staršev.  

 

SKLEP 3: 

Svet šole o kandidatkah glasuje na seji naslednji dan oz. v najkrajšem možnem času po 

preteku zakonskega roka 20 dni, v katerem naj bi pridobil mnenja učiteljskega zbora, 

lokalne skupnosti in sveta staršev o kandidatih. 

 
 
    2. SKLEP:  

Člani sveta zavoda se strinjajo s sklepi komisije za izvedbo predhodnega 
postopka. 

 
Sklep je soglasno sprejet.  

 
 
 
K 2. točki 
 
Izvede se javno glasovanje o kandidatkah za ravnateljico.  
 

3. SKLEP:  
Svet zavoda je na 5. seji, dne 9. 5. 2012 razpravljal o izbiri ravnateljice in z 
desetimi glasovi ZA glasoval za go. Drobnič. 

 
Sklep je soglasno sprejet.  
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K 3. točki 
 
Pregledata se zapisnika tretje in četrte seje.  
 
    4. SKLEP:  

Sprejmeta se zapisnika tretje in četrte seje v predlagani obliki. 
 

Sklep je soglasno sprejet.  
 
 

 
K 4. točki 
 

- Razvije se debata o delovnih zvezkih. Gospod Glas meni, da so le ti neučinkoviti in 
predragi. Želi, da bi bilo iz strani šole pojasnjeno zakaj so izbrani določeni učbeniki 
in delovni zvezki. 

 
    5. SKLEP:  
Na sejo Sveta staršev naj se povabi vodje aktivov, ki bodo povedali svoje mnenje in 
utemeljitev o izboru učbenikov in delovnih zvezkov. 
 
    6. SKLEP:  
Seja Sveta staršev naj se skliče še v mesecu maju.  
 
Oba sklepa sta soglasno sprejeta. 
 

- Gospod Glas omeni, da želi, da so v bodoče člani Sveta staršev vabljeni na takšne 
predstavitve, kot je npr. predstavitev kandidatov za ravnatelja.  

 
- Člani Sveta zavoda se odločijo, da se bo na naslednji seji formiral nov poslovnik.  

 
Seja je  končana ob 19.10 uri. 
 
Zapisala:         Predsednica sveta šole: 
Saša Horvat                                           Katja Satler 


