
 

OŠ Sostro 

Cesta II. grupe odredov 47 

1261 Ljubljana Dobrunje 

 

 

Zapisnik 1. ustanovne seje Sveta šole v šolskem letu 2016/2017 

 

Kraj in čas seje: torek, 11. 10. 2016, ob 18.00 v knjižnici Osnovne šole Sostro 

 

Prisotni: 

Predstavniki zaposlenih: Marjanca Marn, Nežka Mlakar, Mina Pogačar, Maja Primožič, Mitja 

Vatovec 

Predstavniki ustanovitelja: Anton Kastelic, Silva Matos, Mojca Škrinjar 

Predstavniki staršev: Martin Bajc, Maja Kosmač, Erika Mršnik Štrubelj 

Ostali: Mojca Pajnič Kirn 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika Sveta šole 

2. Poslovnik Sveta zavoda 

3. Kratka predstavitev LDN za šolsko leto 2016/2017 

4. Pobude in predlogi 

 

 

K točki 1: 

Ravnateljica Mojca Pajnič Kirn je pozdravila vse prisotne in predala besedo predstavniku 

Mestne občine Ljubljana Antonu Kastelicu kot najstarejšemu predstavniku v Svetu šole. 

Anton Kastelic je zbiral predloge za novega predsednika Sveta šole. Sam je predlagal 

Marjano Marn. 



 

Maja Primožič je za novega predsednika Sveta šole predlagala Mitjo Vatovca. 

 

Oba predlagana kandidata sta ustno potrdila svojo kandidaturo. 

 

Mojca Škrinjar je podala predlog, da javno glasujejo za novega predsednika. 

 

SKLEP št. 1: Člani Sveta šole se strinjajo z javnim glasovanjem. 

 

Člani Sveta šole so glasovali za novega predsednika Sveta šole z dvigom rok. 

 

Šest članov Sveta šole je glasovalo za Mitjo Vatovca in pet članov za Marjano Marn. 

 

SKLEP št. 2: Mitja Vatovec je bil z večino glasov izvoljen za predsednika Sveta šole. 

Marjana Marn je bila z vsemi glasovi izvoljena za namestnico predsednika. 

 

 

K točki 2: 

Člani Sveta šole so obravnavali poslovnik in podajali pripombe. Strinjali so se, da Mitja 

Vatovec pošlje čistopis poslovnika s popravki preko elektronske pošte ostalim članom Sveta 

šole v pregled. Izpeljana bo korespondenčna seja z namenom sprejeti poslovnik. 

 

Predsednik Mitja Vatovec je predlagal, da se potrjena poslovnik in zapisnik objavita na 

spletni strani OŠ Sostro. 

 

 

K točki 3: 

Ravnateljica je na kratko predstavila LDN za šolsko leto 2016/2017, ki je bil sprejet na 

septembrski seji Sveta šole. Predstavniki MOL so dobili vezan izvod LDN. 

 

Antona Kastelica je zanimala protipotresna varnost stare šole. Ravnateljica je povedala, da je 

bila stara šola protipotresno sanirana, ko je bila celotna šola prenovljena. 

 

 



K točki 4: 

Mojca Škrinjar je podala predlog, da se v prihodnje v LDN podrobneje zapišejo vizija, cilji in 

ukrepi za doseganje posameznih ciljev. 

 

Mitja Vatovec je predlagal naslednjo sejo v mesecu februarju. Člani Sveta šole so se s 

predlogom strinjali. 

 

Predlagal je še, da bi se vsa vabila na seje Sveta šole in druga obvestila članom Sveta šole 

pošiljala preko elektronske pošte, ki so jih zapisali na seji. 

 

SKLEP št. 3: Člani Sveta šole se strinjajo, da bodo vabila na seje Sveta šole in druga 

obvestila prejemali preko elektronske pošte. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50. 

 

 

Zapisala:        Predsednik Sveta šole: 

Barbara Mazi         Mitja Vatovec 

 

Ljubljana, 20. 10. 2016 


