
 
 

 
 

 

ZAPISNIK SEJE SVETA ŠOLE, 22. 10. 2020 

Prisotni: ga. Marja Godler, g. Vlado Hrs, ga. Maruška Kerin, g. Janko Rošelj, ga. Mirjana Keber, 

ga. Karmen Novak, ga. Maja Barle, g. Uroš Kerin, g. Jurij Virant, ga. Tina Pustovrh Puc, g. 

Gašper Bakač, ga. Nada Bečić, ga. Erna Čibej, ga. Nada Paj (ravnateljica), g. Jaka Saje 

(pomočnik ravnateljice), ga. Katja Balon (zapisnikar) 

 

 Kraj, čas, tip sestanka: Platforma ZOOM, 18.00–18.45, konstitutivna seja  

 

Vsebina sestanka 

 

 

Predsednica dosedanjega sveta šole, gospa Marja Godler, je pozdravila člane Sveta šole 

OŠŠ, ugotovila sklepčnost seje in predlagala naslednji dnevni red, ki se je glasil: 

 

 DNEVNI RED: 

 

1. Konstituiranje sveta z izvolitvijo predsednika in namestnika 
2. Seznanitev s Poslovnikom dela sveta šole 
3. Imenovanje pritožbene komisije 
4. Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada 
5. Vprašanja, predlogi in pobude članov 
6. Razno 

 

SKLEP 

Po javnem glasovanju je bil dnevni red soglasno sprejet (11 glasov za, 0 proti). 

 



 
 

 
 

K 1   

Ravnateljica Nada Paj je pozdravila člane sveta in pozvala gospoda Vlada Hrsa, predsednika 

volilne komisije, da prebere zapisnik o rezultatu volitev delavcev v svet šole. Gospod Vlado 

Hrs je predstavil zapisnik in izvoljene kandidate predstavnikov delavcev v svet šole.  

Člani sveta šole s strani šole so: gospa Maruška Kerin, gospod Janko Rošelj, gospa Mirjana 

Keber, gospa Karmen Novak in gospa Maja Barle. 

Predsednica dosedanjega sveta, gospa Marja Godler, je navzoče seznanila, da je novi svet 

šole sestavljen iz 5 članov s strani šole, 3 članov s strani staršev in 3 članov s strani Mestne 

občine Ljubljana. 

Predstavila je predstavnike staršev v svetu zavoda osnovne šole Šentvid in predstavnike 

Mestne občine Ljubljana. 

Predstavniki staršev so: gospod Uroš Kerin, gospa Tina Pustovrh Puc in gospod Jurij Virant. 

Predstavniki Mestne občine Ljubljana so: gospod Gašper Bakač, gospa Nada Bečić in gospa 

Erna Čibej. 

Sledile so volitve za predsednika in namestnika predsednika sveta Osnovne šole Šentvid.  

Člani sveta šole so predlagali gospo Maruško Kerin za predsednico sveta šole OŠ Šentvid. 

Članica se je s kandidaturo strinjala, zato je bilo izvedeno javno glasovanje.  

SKLEP: 

Vsi prisotni člani so soglašali s predlagano kandidaturo gospe Maruške Kerin in so jo soglasno 

podprli. (11 glasov za, 0 proti).  

Za namestnika predsednika Sveta zavoda Osnovne Šole Šentvid so člani predlagali gospo 

Erno Čibej. Članica se je s kandidaturo strinjala, zato je bilo izpeljano javno glasovanje. 

SKLEP: 

Vsi prisotni člani so soglašali s predlagano kandidaturo gospe Erno Čibej in jo soglasno podprli 

(11 glasov za, 0 proti). 

 

 



 
 

 
 

K2  

Gospa ravnateljica Nada Paj je novim članom prestavila Poslovnik dela sveta šole. Vsi člani 

sveta šole bodo prejeli Poslovnik dela sveta šole kot gradivo ob zapisniku seje. Člani poslovnik 

pregledajo do naslednje seje in predlagajo morebitne popravke in posodobitve. 

 

K3  

Predlagani člani za imenovanje pritožbene komisije so: 

Učitelji: ga. Anica Babnik, ga. Simona Vuzem, ga. Nevenka Babič Kozamernik, ga. Slavica 

Škerjanec, ga. Gertruda Kostajnšek Poštrak, g. Marjan Tkavc 

Zunanji člani: g. Božo Starašinič, ga. Nevenka Lamut 

Starši: ga. Teodora Goršič, g. Blaž Istenič 

SKLEP: 

Predlagani člani za imenovanje pritožbene komisije so bili soglasno sprejeti (11 glasov za, 0 

proti). 

 

K4 

Predlagani člani za imenovanje upravnega odbora šolskega sklada: 

Učitelji: ga. Slavica Škerjanec, ga. Nika Malovrh, ga. Maruška Kerin 

Starši: ga. Tjaša K. Kokalj, ga. Maja Jensterle, g. Ljubo Torkar, ga. Bojana Novak Hladnik 

SKLEP: 

Predlagani člani za imenovanje upravnega odbora šolskega sklada so bili soglasno sprejeti 

(11 glasov za, 0 proti.) 

K5 

Ni bilo predhodnih vprašanj, predlogov in pobud. 

 



 
 

 
 

K6 

G. Virant naslovi vprašanje glede načrtov gradnje OŠ telovadnice in nove gimnazije. 

Ravnateljica pove, da je bila predvidena objava natečaja projektne naloge za 19. oktober 2020, 

a je MIZŠ predlagalo še nekatere preverbe z DARS in ministrstvom za kulturo ter posledično 

začasno zaustavitev razpisa.   

 

 

Seja je bila zaključena ob 18. 45.  

 

 

Ljubljana, 26. 10. 2020 

Št.del.: 900-1/2020/5 

  

 

Zapisala: Predsednica sveta šole: 

Katja Balon Maruška Kerin                         

 

 

Overovatelj zapisnika:  

Marja Barle 

 


