ZAPISNIK
27. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2015/2016, ki je
bil v ponedeljek, 7. 12. 2015, ob 18. uri v zbornici šole
Prisotni člani: Tatjana Kupljenik, Mojca Žefran, Andreja Rafeq Obrekar, Justina Drenik,
Tanja Cesar, Janez Zupančič, Damjan Zupančič, Franci Rovšek
Ostali prisotni: Vida Muhič (zapisnikarica)
Opravičeno odsotni: Zvonko Papež, Milan Ovnik, Nataša Trajkovski
Odsotni: /
Predsednica Tatjana Kupljenik je predlagala naslednji
dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka
2. Potrditev imenovanja ravnatelja za mandatno obdobje od 31. 12. 2015 do 30. 12. 2020
3. Predlogi in pobude
Navzoči so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
K 1. točki
Predsednica je povzela vsebino zadnjega zapisnika. Prisotni nanj niso imeli pripomb, zato so
soglasno sprejeli
SKLEP:
Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje zapisnik preteklega sestanka.
K 2. točki
Predsednica Tatjana Kupljenik je na kratko povzela potek postopka imenovanja ravnatelja in
prebrala mnenje ministrice k imenovanju ravnatelja, ki je pozitivno. Glede na navedeno je
predlagala, da svet sprejeme sklep o imenovanju Danijela Brezovarja za ravnatelja za
naslednje mandatno obdobje.
Navzoči so soglasno potrdili
SKLEP:
Svet OŠ Toneta Pavčka imenuje Danijela Brezovarja za ravnatelja šole za mandatno
obdobje od 31. 12. 2015 do 30. 11. 2020.
K 3. točki
Damjan Zupanič je glede na razpravo iz prejšnje seje predlagal, da bi se svet šole sestal s
predstavniki strokovnih aktivov in sindikata. V nadaljevanju je prevladalo mnenje, da bi
povabili cel učiteljski zbor. Termin naj bi bil v prvem trimesečju prihodnjega leta,

predvidoma po končani pedagoški konferenci. Predsednica bo članom učiteljskega zbora
preko elektronske pošte posredovala pobudo in jih pozvala k sodelovanju.
Damjan Zupančič je podal informacijo v zvezi z izgradnjo nove telovadnice. Povedal je, da je
objavljen javni razpis za izbiro izvajalca. Projekt je bil predhodno usklajen s strani občine in
šole. Želijo, da bi projekt dobro in pravočasno proučili, da bi bil objekt čim bolj funkcionalen.
Ob koncu se je predsednica zahvalila navzočim za udeležbo in sodelovanje.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30.
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