
 

Osnovna šola Spodnja Šiška 

Gasilska 17, Ljubljana 

Slovenija 

 

Št.: 900-/2015 

 

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA ŠOLE DNE 23. 3. 2015 V ŠOLSKI KNJIŽNICI od 17.00 do 19.10 ure.  

PRISOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Nina Bradić, Tanja Strojan,  Dominik S. Černjak, Stanko Cankar, Goran Ivetić, 

Tina Rot, Boris Maljevec, Aleš Napast, Simon Slonjšak, Marko Kosmač, Katja Plos,  

UPRAVIČENO ODSOTNI: Lota Gasser – sindikalna zaupnica . 

K1. Sejo je vodila predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić. Pozdravila je navzoče, pregledala je listo 

prisotnosti. Ugotovila je, da je prisotnih 8 članov sveta šole. 

SKLEP: Svet šole je s prisotnimi 8 člani sklepčen. 

Predsednica sveta šole je predlagala sledeči dnevni red in ga dala v potrditev članom sveta šole. 

Predlagan dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Zapisnik 3. seje sveta šole 

3. Zapisnik 4. dopisne seje sveta šole 

4. Predstavitev kandidatov 

5. Razno 

SKLEP: Svet šole je z 8 glasovi potrdil predlagani dnevni red.     

K2. Potrditev zapisnika 3. seje sveta šole v  šol. letu 2014/2015 z dne 29. 1. 2015. Zapisnik je bil poslan 

vsem članom sveta šole po elektronski pošti. Predsednica sveta šole Nina Bradić je prebrala sklepe 

zapisnika 3. seje sveta šole. Pripomb ni bilo, zato je dala zapisnik 3. seje sveta šole na glasovanje.   

Ob 17.05 na sejo sveta šole pride g. Simon Slonjšak. 

SKLEP: Svet šole je z 9 glasovi sprejel zapisnik 3. seje sveta šole. 

K3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje sveta šole v  šol. letu 2014/2015, ki se je zaključila 23. 3. 2015 ob 

12.00 uri. Zapisnik je bil poslan vsem članom sveta šole po elektronski pošti. Predsednica sveta šole Nina 

Bradić je prebrala sklepe zapisnika 4. dopisne seje sveta šole. Pripomb ni bilo, zato je dala zapisnik 4. 

dopisne seje sveta šole na glasovanje.   

SKLEP: Svet šole je z 9 glasovi sprejel zapisnik 4. dopisne seje sveta šole. 

Ob 17.10 na sejo sveta šole pride g. Dominik S. Černjak. 



K4. Sledijo predstavitve kandidatov za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice OŠ Spodnja Šiška. Vsakega 

kandidata posebej je sprejela predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić, ga predstavila in mu dala besedo. 

Vsak kandidat je imel na voljo 10 minut za predstavitev in 5 minut za odgovore na vprašanja prisotnih. 

Predstavili so se naslednji kandidati: 

1. Petra Atteya Fabiani 

2. Katja Arzenšek Konjajeva 

3. Franci Hočevar 

Ob 18. 15 sejo sveta šole zapusti g. Dominik S. Černjak in pove, da je za glasovanje na voljo 22. 4. 2015, 

23. in 24. 4. 2015 bo službeno odsoten.  

4. Milena Končina 

Ob 18. 20 na sejo sveta šole pride g. Marko Kosmač. 

5. Blanka Nerad 

6. Sabina Žnidaršič 

K5. Ga. Tanja Strojan vpraša, če bodo uskladili datum glasovanja za imenovanje ravnatelja. Ga. Nina Bradić 

pove, da ima Mestna občina Ljubljana naslednjo sejo sveta, 21. 4. 2015. Ker bo svet zavoda OŠ Spodnja 

Šiška počakal na mnenje Mestne občine Ljubljana o izbiri kandidata za ravnatelja OŠ Spodnja Šiška, ga. Nina 

Bradić predlaga, da se z določitvijo datuma počaka in predlaga, da se dne 22. 4. 2015 v dopoldanskem času 

določi termin glasovanja. Prisotni se s predlogom strinjajo. G. Aleš Napast pove, da bo 22. in 23. 4. 2015 

službeno odsoten. Ga. Nina Bradić pove, da bo, glede na situacijo, naslednja seja sveta šole in s tem 

glasovanje za ravnatelja, najverjetneje izpeljano v prvem tednu maja 2015.  

G. Marko Kosmač vpraša, kako se glasuje. Ali se glasuje o vsakem kandidatu posebej ali kako drugače. Ga. 

Nina Bradić pove, da se bo o načinu glasovanja posvetovala s pristojnimi na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ), in informacijo po elektronski pošti posredovala vsem članom svet šole. G. Boris 

Maljevec vpraša, če se lahko glasuje po pooblastilu. Ga. Nina Bradić pove, da bo odgovor na zastavljeno 

vprašanje poskušala dobiti pri pristojnih na MIZŠ. 

Predsednica sveta šole je sejo sveta šole zaključila ob 19. 10.  

 

V Ljubljani, 25. 3. 2015 

Zapisala: Katja Plos 

       Predsednica sveta šole:  

                                            Nina Bradić 

 


