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Številka dokumenta: 9000- 
Datum: 04. 10. 2016 
 
 

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda, t. i.  ustanovitvena seja, 
 
ki je potekala 20. 10. 2016 v knjižnici OŠ Spodnja Šiška. Potekala je med 19.00 in 19.35, v prostorih 
šolske knjižnice.  
Prisotni člani Sveta zavoda:  Valentin Dominko,  Aleš Napast,  Barbara Kukar,  Jasmina Ilič,  Vladimir 
Šeme,  Matjaž Slavko Ilnikar,  Meta Janež,  Tanja Strojan,  Goran Ivetič, Katja Winkler 
Ostali prisotni: Franci Hočevar 
Opravičeno odsotni: Nina Bradić 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava poročil o volitvah članov sveta. 

2. Obravnava sklepov o imenovanju članov. 

3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta in verifikacije mandatov članov sveta. 

4. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika. 

5. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja in splošnimi akti šole. 

6. Razno. 

 

Sejo je vodil gospod Franci Hočevar, ravnatelj OŠ Spodnja Šiška. Pozdravil je navzoče, ugotovil je 
sklepčnost seje. 
Prisotnih je 10 članov sveta šole.  
 
K 1. Gospod ravnatelj, Franci Hočevar, je predstavil pravilnik za konstituiranje Sveta zavoda, po 
katerem vodenje prve seje prevzame najstarejši (novoizvoljeni) član g.Vladimir Šeme. Ravnatelj mu je 
predal sklepe volilnih komisij o imenovanju članov v Svet zavoda. 
 
Sklep: Vodenje seje prevzame gospod Vladimir Šeme.  
 
K 2. Gospod Šeme je predstavil poročilavolilnih komisij: MOL-a, Sveta staršev in zaposlenih. 
 
Sklep: Svet zavoda z 10 glasovi sprejme zapisnike volilnih komisij: MOL, Sveta staršev in 
zaposlenih.  
 
K 3. Iz predstavljene dokumentacije je razvidno, da  z današnjim dnem, 20.10.2016, začne delovati 
Sveta zavoda. Mabdat sveta zavoda traja  4 leta, do 20.10.2020. 
 
Sklep: Člani sveta zavoda so seznanjeni z mandatom, kit traja od  20. 10. 2016 do 20. 10. 2020.  
  



K 4. Soglasno je bil sprejet predlog, da so volitve za predsednika Sveta zavoda javne. G. Šeme je 
predlagal, da bi bil predsednik Sveta zavoda, zaposlen v zavodu. Pozval je člane Sveta, da predlagajo 
kandidata za predsednika in podpredsednika Sveta. G. Ivetič je predlagal za predsednico ga. Nino 
Bradić. Ga. Nina Bradić je podala pisno soglasje za kandidaturo za predsednico Sveta. G. Aleš Napast 
je predlagal, da bi bila podpredsednica ga. Tanja Strojan. Ga. Tanja Strojan je soglašala s kandidaturo 
za podpredsednico Sveta zavoda.  
 
Sklep: Predlog za izvolitev Nine Bradić za predsednico Sveta zavoda je bil soglasno sprejet. 
Predlog za izvolitev Tanje Strojan za podpredsednico Sveta zavoda je bil soglasno sprejet. 
 
K 5.  Gospod ravnatelj je predstavil predpise s področja vzgoje in izobraževanja in  splošne akte šole. 
Izpostavil je 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki govori o 
pristojnostih Sveta zavoda.  
 
Sklep: Člani Sveta zavoda  so seznanjeni  s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. 
 
K 6. 

6.1 Druga seja Sveta zavoda bo predvidoma 23. 2. 2017 , ko bo Svet obravnaval in potrjeval 

letno poslovno poročilo in finančno poročilo za leto 2016 ter predstavitev samoevalvacije in 

rezultatov anket. 

6.2 Članom Sveta zavoda se vabila na seje pošilja po elektronski pošti, vsaj 14 dni pred 

predvidenim sklicem. 

6.3 Članom sveta se pošlje letni delovni načrt in poročilo. 

6.4 Člani Sveta zavoda se soglasno strinjajo, da so pri pošiljanju elektronske pošte naslovi 

članov vidni. 

 

 

Seja Sveta zavoda se je zaključila ob 19.35. uri. 
 

V Ljubljani, 4. 10. 2016 
 
 
     Zapisala:                                                                                      Predsednica Sveta šole: 
     Katja Winkler                                                                                               Nina Bradić                     


