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ZAPISNIK
4. (dopisne) seje Sveta Osnovne šole Dob, ki je potekala dne 7. in 8. marca 2012.
Na seji so sodelovali: g. Uroš Limoni, g. Peregrin Stegnar, ga. Vera Vojska, g. Rado Glas,
g. Žiga Kokalj, g. Boro Štrumbelj, ga. Lidija Gomboc, ga. Saša Horvat, ga. Maja
Lamberšek, ga. Jadranka Peterc in ga. Katja Satler.
Uradni zaznamek: Dopisna seja se šteje v zaporedje sej, zato je dopisna seja z dne 7. in
8. marca 2012 šteta kot 4. seja Sveta zavoda OŠ Dob.
Prvi predmet 4. (dopisne seje) je bila (glede na 52. člen Poslovnika Sveta zavoda)
določitev vsebine razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja, rok za zasedbo delovnega
mesta ravnatelja ter odločitev, v katerem sredstvu javnega obveščanja se razpis objavi.
1. SKLEP:
Svet zavoda OŠ Dob se strinja z vsebino razpisa za delovno mesto ravnatelja,
znotraj katerega je naveden tudi rok za zasedbo prostega delovnega mesta
ravnatelja (1. 8. 2012), ki bo objavljen v Šolskih razgledih, dne 16. marca 2012.
Sklep je soglasno sprejet.
Drugi predmet dopisne seje je bila odločitev ali se bo o kandidatih glasovalo javno ali
tajno.

2. SKLEP:
Svet zavoda OŠ Dob se odloči, da bo o imenovanju novega ravnatelja
glasoval javno.
Za je glasovalo 10 članov, proti je bil 1 član.

Tretja zadeva je bila potrditev sestave tričlanske komisije za izvedbo predhodnega
postopka (Poslovnik, 53. člen).
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3. SKLEP:
Svet zavoda OŠ Dob določi komisijo za izvedbo predhodnega postopka, ki jo
sestavljajo naslednji člani: ga. Vera Vojska, g. Boro Štrumbelj in ga. Katja Satler.
Sklep je soglasno sprejet.
Zapisala predsednica sveta šole:
Katja Satler
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