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SVET ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš         Limbuš, 1. september  2015 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

7. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Rada Robiča Limbuš 

 

 
ki je bila v ponedeljek, 1. septembra 2015, ob 18.00 v učilnici za pouk angleščine v Osnovni šoli Rada 

Robiča Limbuš. 

 

Prisotni:  člani sveta, ga. Marjana Lampreht, ga. Nina Povšič Trantura, ga. Cvetka Stamec, ga. Julija 

Flogie, g. Stojan Lukman, ga. Saška Maroh, ga. Leopoldina Ribič, ga. Danila Vozelj, g. 

Andrej Šauperl  

Odsotni:  g. Gregor Strlič, ga.Katja Podgorelec  

 

Sejo je pričela predsednica sveta zavoda ga. Marjana Lampreht ter predlagal sledeči dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje 

2. Pričetek postopka za imenovanje ravnatelja 

3. Predlogi in pobude 

4. Razno 

 

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili. 

 

 

ad 1.) 

Zapisnik 6. redne seje smo člani sveta prejeli z vabilom, zato je predsednica Sveta zavoda ga. Marjana 

Lampreht vprašala ali ima kdo kakšno pripombo. Razprave ni bilo, zato so člani Sveta zavoda 

soglasno sprejeli 

 

SKLEP 34: Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš sprejme in potrdi zapisnik 6. redne seje 

Sveta. 
 

ad 2.) 

Predsednica sveta zavoda prisotne seznani, da je ravnatelj  Rado Wutej podal Svetu pisno obvestilo, da 

8.12.2015 izpolni pogoje za upokojitev in bi se želel z 31.12.2015 upokojiti.  

 

Predstavi dosedanje aktivnosti in postopke za imenovanje novega ravnatelja. 

  

Po predstavitvi in razpravi so člani Sveta zavoda sprejeli sledeče sklepe: 

 

SKLEP 35:  

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš prične s postopkom za imenovanje ravnatelja zavoda Osnovna 

šola Rada Robiča Limbuš. 

 

 

SKLEP 36: 

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja. Razpis bo objavljen v 

reviji Šolski razgledi v prvem možnem terminu. Rok za oddajo vlog je osem dni po objavi.  
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SKLEP 37:  

Svet zavoda bo objavil naslednjo vsebino razpisa: 

 
Svet zavoda  

OSNOVNE ŠOLE RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Limbuška c. 62 

2341 Limbuš 

 

Razpisuje delovno mesto 

 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE 

 

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelj/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007- 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12-ZPCP-2D;).  

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 

uspešno vodenje zavoda.  

Predviden začetek dela je 1. 1. 2016. 

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.  

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, 

opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 

in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v 

kazenskem postopku) pošljite v 8 (osmih) dneh po objavi razpisa na naslov:  

Svet zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, 2341 Limbuš, s pripisom »Prijava na 

razpis za ravnatelja« 

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek 

življenjepis.  

 

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

 
SKLEP 38: 

Svet zavoda določa, da bo glasovanje ob izbiri med prijavljenimi kandidati po prejetih mnenjih 

učiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne skupnosti tajno.  

 

SKLEP 39: 

Svet zavoda imenuje komisijo za izvedbo predhodnega postopka, ki je pooblaščena za posamezna 

administrativna dela (odpiranje vlog kandidatov, preverjanje ustreznosti vlog, evidentiranje morebitnih 

nepopolnih vlog, pregled ustreznosti dopolnjenih vlog, priprava administrativnih podlag za delo in 

odločanje sveta zavoda, priprava poročila za sejo sveta zavoda v sestavi:  

- Marjana Lampreht 

- Julija Flogie 

- Stojan Lukman 

 

SKLEP 40:  

Svet zavoda imenuje tri člansko komisijo za izvedbo tajnega glasovanja za pridobitev mnenja 

učiteljskega zbora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje ravnatelja v sestavi: 

- Darja Volavšek Türk 

- Andreja Cvetko 

- Nina Povšič Trantura 

 

SKLEP 41: 

Pred zaprosilom sveta zavoda za mnenje učiteljskega zbora, obrazloženim mnenjem lokalne skupnosti 

in obrazloženim mnenjem sveta staršev, bo svet zavoda izvedel predstavitev vseh kandidatov, ki bodo 
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izpolnjevali razpisne pogoje. Predstavitev bo skupna za predstavnike lokalne skupnosti, člane sveta 

zavoda, člane sveta staršev in učiteljski zbor.  

 

SKLEP 42: 

Način izvedbe predstavitve bo pripravil svet zavoda; samo izvedbo predstavitve pa bo vodil Andrej 

Šauperl. 

 

ad 3.) 

Predlogov in pobud ni bilo. 

 

ad 4.) 

Razprave v tej točki ni bilo. 

 

 

Naslednja seja Sveta zavoda bo v torek, 15. 9. 2015 ob 18. Uri. 

 

Sejo smo zaključili ob 19.00. 

 

 

 

Zapisal: Andrej Šauperl 

 

 

        Predsednica Sveta zavoda 

        Marjana Lampreht 

 

 

 


