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1122 Ljubljana 
 

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 

obdobju 2016–2020  
 

Seja je potekala v ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 18.30 v zbornici šole. 

 
Prisotni: R. Richter, B. Skodlar, V. Benčan, M. L. Opaka, Ana U. Konjajeva, B. J. Fleten in povabljeni Simona Kralj ter 
Sonja Istenič 
 

Odsotni: B. Petkovič, M. Lebar, B. Zrnec, R. Rugelj in K. Jaklič 

 
Predsednica je pozdravila prisotne člane sveta šole ter novo sindikalno zaupnico, gospo Sonjo Istenič, in predlagala 
naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnikov zadnjih dveh sej sveta šole (priloga). 
2. Predlogi nadstandardnega programa v šolskem letu 2018/19. 
3. Aktualne zadeve. 
4. Sprejetje sklepa o imenovanju ravnateljice za mandatno obdobje 2018–2023. 

 
Ad1) 

Ker na zapisnika 9. redne seje in 10. izredne seje ni bilo pripomb, so člani sveta soglasno sprejeli 
Sklep 1/11: oba zapisnika prejšnjih sej sta sprejeta in jih lahko obesimo na šolsko spletno stran. 

 
Ad2) 

Ravnateljica je predstavila nadstandardni program za prihodnje šolsko leto in člane sveta zaprosila za eventualne 
nove predloge. Gospod Benčan je dal predlog za mediacijski tabor, ker bo potrebno izobraziti nov kader. 
Člani sveta so bili seznanjeni z nadstandardnim programom za š. l. 2018/19. 
 
Ad3) 

Ravnateljica je predlagala, da bi del dobička porabili za nakup traktorja za košnjo trave in zimsko pluženje (s 
pripomočki). Cena se giblje od 2.500 do 3.000 EUR. Za nakup bi se odločili zato, ker se obstoječa kosilnica ves čas 
kvari in so stroški popravil precej visoki. 
Povedala je tudi, da je dal hišnik Klemen odlično idejo, da bi na šolski travnik za obdobje nekaj dni pripeljali ovce. Na 
hribčku, kjer je težko kositi travo, bi jo pojedle one, bilo pa bi zanimivo ter poučno tudi za učence. Zadeva je 
izvedljiva, vendar potrebuje daljši realizacijski čas zaradi dolgotrajnih birokratskih postopkov. Člani so bili nad idejo 
navdušeni in jo podpirajo. 
Člani sveta so se soglasno strinjali, da se del dobička porabi za nakup traktorja, in sprejet je bil 
Sklep 2/11: del dobička se porabi za nakup traktorja in pripomočkov za košnjo in pluženje. 

 
Ad4) 

Barbara J. Fleten je kot članica Komisije za vodenje postopka imenovanja novega ravnatelja povedala in poudarila, da 
je bil postopek izpeljan zakonito in korektno; po sklepu sveta šole je bil razpis objavljen v Uradnem listu, ker je bilo 
najceneje. 
Po kratki razpravi članov sveta šole je bilo soglasno ugotovljeno, da je bil postopek izpeljan transparentno in po 
predpisih. Pridobili pa smo že tudi pozitivno soglasje ministrice. 
Člani sveta so z dvigom rok glasovali o imenovanju ravnateljice Simone Kralj za ravnateljico za obdobje 2018–2023. S 
6 glasovi ZA je bil sprejet 
Sklep 3/11: člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep o imenovanju Simone Kralj za ravnateljico šole za 
mandatno obdobje od 2018 do 2023. Mandat se bo pričel s 1. 11. 2018. 
 

Seja se je zaključila ob 18.50. 
 
Zapisala:         Predsednica sveta šole: 
Rjabina Hočevar        Martina Lešnjak Opaka 


