
 
Osnovna šola Spodnja Šiška 

Gasilska 17, Ljubljana 
Slovenija 

 
Zapisnik 8. seje Sveta šole v šolskem letu 2014/2015, 

 
ki je potekala 4. maja 2015, ob 17.00 uri na OŠ Spodnja Šiška, v prostorih šolske knjižnice. 

 
Prisotni člani Sveta šole: Nina Bradić, Tanja Strojan, Tina Rot, Stanko Cankar, Goran Ivetić, Aleš 
Napast, Simon Slonjšak, Dominik S. Černjak, Boris Maljevec, Marko Kosmač, Katja Plos  
Drugi prisotni: Lota Gasser (sindikalna zaupnica) 
 
Sejo je vodila predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić. Pozdravila je prisotne in ugotovila, da je svet 
šole s prisotnimi 10 člani sklepčen. 
Predlagan dnevni red je bil: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika 5. seje sveta šole. 
3. Potrditev zapisnika 6. seje sveta šole 
4. Potrditev zapisnika 7. seje sveta šole 
5. Obravnava vlog (83. Člen Poslovnika) in seznanitev z mnenjem učiteljskega zbora, sveta 

staršev in MOL 
6. Glasovanje o kandidatih in odločitev o izbiri (84. Člen Poslovnika) 
7. Priprava obrazloženega predloga za imenovanje v mnenje ministru (85. Člen Poslovnika) 
8. Razno. 

 
K1. Nina Bradić je predlagala potrditev predlaganega dnevnega reda. 
Sklep 1: Svet šole se je strinjal s predlaganim dnevnim redom in ga je z 10. glasovi potrdil. 

 
K2. Nina Bradić je prebrala sklepe zapisnika 5. seje sveta šole, ki je potekala 23. marca 2015. Člani 
sveta šole so zapisnik prejeli po elektronski pošti. Potrditev zapisnika 5. seje sveta šole je predsednica 
sveta dala na glasovanje.  
Sklep 2: Svet šole  z 10. glasovi sprejme zapisnik 5. seje sveta šole. 
 
Ob 17.08 pride na sejo g. Simon Slonjšak. 

 
K3. Nina Bradić je prebrala sklep zapisnika 6. dopisne seje sveta šole, ki je potekala od 7. do 10. aprila 
2015. Člani sveta šole so zapisnik prejeli po elektronski pošti. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje sveta 
šole je predsednica sveta dala na glasovanje. 
Sklep 3: Svet šole z 10.  glasovi sprejme zapisnik 6. dopisne seje sveta šole. 1 član ni glasoval. 

 
K4. Nina Bradić je prebrala sklepe zapisnika 7. dopisne seje sveta šole, ki je potekala od 21. do 24. 
aprila 2015. Člani sveta šole so zapisnik prejeli po elektronski pošti. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje 
sveta šole je predsednica sveta dala na glasovanje. 
Sklep 4: Svet šole z 10.  glasovi sprejme zapisnik 7. dopisne seje sveta šole. 1 član ni glasoval. 

 
K5. Nina Bradić je prebrala Zapisnik učiteljskega zbora (UZ) o glasovanju in Pravilnik glasovanja volilne 
komisije. Nato je prebrala Zapisnik sveta staršev in Zapisnik MOL. S tem, ko je Nina Bradić prebrala 



zapisnike, je člane sveta šole seznanila z mnenjem o izboru kandidatov za prosto delovno mesto 
ravnatelja.  
Obravnava vlog: Nina Bradić je prisotne vprašala, če se skenirano gradivo kandidatov lahko šteje kot 
obravnavane vloge ali naj vse vloge še enkrat prebere. Člani se strinjajo, da so skenirane vloge, ki so jih 
dobili, lahko štejejo kot obravnavane. Kandidate so nato obravnavali po abecednem vrstnem redu: 

1. ARZENŠEK KONJAJEVA KATJA 
Kandidatka izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom, vendar ni dobila pozitivnega mnenja UZ, sveta 
staršev in MOL-a. 

2. FABIANI PETRA ATTEYA 
Kandidatka izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom, vendar ni dobila pozitivnega mnenja UZ, sveta 
staršev in MOL-a. 

3. HOČEVAR FRANCI 
Kandidat izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom, dobil je večino glasov UZ, sveta staršev in MOL-a. 
G. Dominik S. Černjak pove, da je bilo dosedanje delo g. Hočevarja dobro opravljeno, vendar so še 
izzivi za naprej. 

4. KONČINA MILENA 
Kandidatka izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom, vendar ni dobila pozitivnega mnenja UZ, sveta 
staršev in MOL-a. 

5. NERAD BLANKA 
Kandidatka izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom, vendar ni dobila pozitivnega mnenja UZ, sveta 
staršev in MOL-a. 

6. ŽNIDARŠIČ ŽAGAR SABINA 
Kandidatka izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom, vendar ni dobila pozitivnega mnenja UZ, sveta 
staršev in MOL-a. 
Sklep 5: Svet šole z 11. glasovi sprejme predlog, da se skenirano gradivo, ki je bilo poslano po 
elektronski pošti,  šteje kot obravnava vlog.  
 

K6. Nina Bradić je prebrala postopek glasovanja, kot pravi 84. člen Poslovnika. Nina Bradić je prisotne 
vprašala, če se strinjajo, da glasovanje izpelje tričlanska komisija, v sestavi, Nina Bradić, Stanko Cankar 
in Aleš Napast, ki so že vodili postopek odpiranja vlog. Prisotni se z 11. glasovi s predlogom strinjajo.  
Nina Bradić prisotne vpraša, če se vsi strinjajo, da se glasuje tako, da vsak član sveta šole na glasovnici 
obkroži samo eno številko pred izbranim kandidatom. Glasuje se samo enkrat. Vsi prisotni se s 
predlogom strinjajo. G. Dominik S. Černjak kot medklic mogoče predlaga, da bi vseeno spremenili člen 
Polsovika in izvedli javno glasovanje. Člani se s predlogom tokrat ne strinjajo in predlagajo, da bi 
spremembo Poslovnika uvrstili na dnevni red ene od naslednjih sej sveta. Nina Bradić prisotne še 
vpraša, če je pred glasovanjem potrebna še razprava. Prisotni člani so soglasni, da razprava ni 
potrebna.  
Sledilo je glasovanje. Po glasovanju je Nina Bradić je prisotne seznanila z rezultati glasovanja, ki so 
sledeči: 
Fabiani Petra Atteya – 1 glas 
Arzenšek Konjajeva Katja – 1 glas 
Hočevar Franci – 9 glasov 
Končina Milena – 0 glasov 
Nerad Blanka – 0 glasov 
Žnidaršič Žagar Sabina – 0 glasov 
Sklep 6: Svet šole z 11. glasovi potrdi zapisnik o glasovanju.   
 

K7. Nina Bradić prebere predlogo za imenovanje ravnatelja in jo dopolni s podatki o izbranem 
kandidatu, g. Franciju Hočevarju. Nina Bradić prisotne vpraša, če se strinjajo, da ta obrazloženi predlog 
pošljejo na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 



Sklep 7: Svet šole z 11. glasovi potrdi obrazloženi predlog za imenovanje ravnatelja, ki se ga pošlje v 
mnenje ministru. 

 
K8. Razno 

1. Nina Bradić pove, da je naslednja seja predvidena dne, 28. 5. 2015. V kolikor z Ministrstva še 
ne bo potrditve o imenovanju ravnatelja, se bo sejo prestavilo v začetek junija. 

2. G. Dominik S. Černjak predlaga, da bi na dnevni red naslednje seje sveta šole dodali točko 
»Pobude in predlogi članov sveta šole za prihodnje šolsko leto«. 
 

 
Predsednica sveta šole je sejo zaključila ob 18.00 uri.  
 
V Ljubljani, 05. 05. 2015 
 
 
         Zapisala:                                                                                                Predsednica Sveta šole: 
       Katja Plos                                                                                                         Nina Bradić                     
 


