Svet Osnovne šole Koseze
Ledarska 23
1000 Ljubljana
Evid.št:

900-1/2021110

ZAPISNIK

4. seje Sveta šole dne, 11. 05. 2021 ob 17.30 uri, v knjižnici

Prisotni:
Mojca Černigoj Bizjak - predsednica Sveta šole
Emanuel Grgič, Urška Perko, Ljubica Lapič, Tjaša Žorž - predstavniki
Mark Selan, Branko Padjen - predstavnika
Irena Horvat - predstavnica

šole

staršev

ustanovitelja

Odsotni: Eva Strmijan Kreslin, Jana Zaletel, Dušan Zajc
Dnevni red:
1.

Potrditev dnevnega reda.

2.

Pregled in potrditev

3.

Predstavitev dokumentacije kandidatov/kandidatk
za ravnatelja/ravnateljico
(prijava,
življenjepis, program dela ...), mnenja o kandidatih/kandidatkah
in razprava o posameznem
kandidatu/kandidatki.
Volitve članov Sveta šole o opredelitvi za imenovanje za kandidata / kandidatko za
ravnatelja/ravnateljico
OŠ Koseze.
Pobude, predlogi, vprašanja.

4.
5.

zapisnika zadnje redne seje in zadnjih dopisnih sej.

Tč 1)
Predsednica Mojca Černigoj Bizjak je pozdravila prisotne in ugotovila, da je Svet sklepčen. Ker je prvi
svet v živo v tej sestavi, je tudi predstavila člane. Predsednica Sveta šole je prebrala dnevni red seje.
Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo.

1/1 Sklep: Člani so potrdili dnevni red seje.
Tč 2)
Predsednica Mojca Černigoj Bizjak je na kratko predstavila zapisnik 3. redne seje z dne 18.2.2021 in
naštela sklepe. Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

2/1 Sklep: Člani so potrdili zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda, dne 18. 2. 2021.
Predsednica Sveta zavoda je predstavila tudi zapisnik 4. dopisne seje v šolskem letu 2020/2021 z dne

potrdili spremembo besedila sklepa 8/3 iz 3.Seje Sveta šole in
sicer, da se razpis za ravnatelja/-ico objavi samo v Uradnem listu, ker Šolski razgledi ne
obstajajo veš indaje objava 19.3.2021 in ne 18.3.2021.
9.3.2021,

1

na kateri so člani

2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik 4. dopis ne seje Sveta zavoda, dne 9. 3. 2021.
Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik zadnje dopisne seje v šolskem letu 2020/2021

z dne 19. 4.

potrdili dopolnilni sklep točke 7. tretje redne seje Sveta OŠ Koseze s
katerim so določili procent polletne mase za delovno uspešnost ravnateljice v letu 2020.
2021,

na kateri so člani

2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik 5. dopisne seje Sveta zavoda, dne 19. 4. 2021.

Tč 3)
Predsednica Sveta OŠ Koseze povedala, da so imeli člani vloge kandidatov

za ravnatelja / ravnateljico

in programe dela na vpogled. Dodatnih vprašanj ni bilo. Kandidatka Lorieta Pečoler in kandidat
Primož Hvala Kamenšček sta se predstavila pred učiteljskim zborom dne 20.4.2021 in na seji Sveta
staršev dne 21. 4.2021.
Učiteljski zbor je volitve za ravnatelja / ravnateljico

že opravil dne 22. 4. 2021. Gospa Černigoj Bizjak

je prebrala zapisnik volilne komisije učiteljev.
Prejeli smo tudi mnenje o kandidatoma

za ravnatelja / ravnateljico

od Sveta staršev, katerega je

predsednica Sveta zavoda tudi prebrala. Gospod Selan je dodal, da je po glasovanju staršev veliko
večino glasov prejela kandidatka
Mnenje ustanovitelja

Lorieta Pečoler (samo 1 starš je glasoval za protikandidata)

pa še pričakujemo.

Mestna občina bo podala mnenje na seji Mestnega sveta, ki

naj bi bila 30. 5. 2021.
Člane sveta je gospa predsednica pozvala k razpravi o kandidatki in kandidatu.

Dodatnih vprašanj ni

bilo.

Tč 4)
Po opravljenih tajnih volitvah je komisija v sestavi Mojca Černigoj Bizjak in Mark Selan ugotovila
naslednje:
Vseh članov Sveta šole Koseze je 11. Prisotnih je bilo 8. Nihče se ni vzdržal glasovanja. Vse glasovnice
so bile veljavne.
Kandidat Primož Hvala Kamenšček je prejel Oglasov.
Kandidatka Lorieta Pečoler je prejela 8 glasov.
4/1 Sklep: Z največ prejetimi glasovi je bil-a za delovno mesto ravnatelja izglasovana Lorieta
Pečoler.
Soglasje k izbiri za imenovanje ravnateljice OŠ Koseze posreduje tudi Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Rok za podajo soglasja je 30 dni. V kolikor v tem roku soglasja ne prejmemo, Svet
šole Koseze izda sklep o imenovanju Loriete Pečoler za ravnateljico in z njo sklene pogodbo o
zaposlitvi.
Tč 5)
Predsednica Mojca Černigoj Bizjak je pod točko pobude, predlogi, vprašanja pozvala člane na pobude
in pripombe. Člani Sveta OŠ Koseze pod to točko niso imeli posebnih pobud in pripomb.

2

Seja se je zaključila ob 17.55 uri.
Zapisala:

predsednica Sveta šC{fe:
\

Damjana Cuder
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