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Datum: 9.5.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo, ki je bila dne, 9.5.2022, ob 

18.30 uri v prostorih OŠ Preserje. 

 

Prisotni člani odbora:  

 

1. Tatjana Poplas 

2. Polona Raušl 

3. Liljana Bošnjak 

4. Marjana Plešnar Pirc 

5. Eva Plešnar 

 

Odsotni člani odbora:  

1. Milan Hosta 

2. Matevž Vidmar 

 

Ostali prisotni:  

 

1. Ana Miklič 

2. Urban Acman 

3. Nataša Smrekar 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Mnenje o kandidatih za delovno mesto ravnatelja/ico OŠ Preserje. 

 

Ad/1 

 

Na seji so bili prisotni 5 člani. Odbor je bil sklepčen.  

 

Ad/2 

 

Pod naslednjo točko je bil dan na glasovanje dnevni red.  

 

Člani so zavzeli sklep: 

 

1. SKLEP:  

 

Dnevni red se potrdi. 

 

Izid glasovanja:  - za: 5 
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Ad/5 

 

Pod edino točko dnevnega reda so člani podali mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Preserje. 

Pred samo sejo so člani Odbora prisostvovali predstavitvi vseh treh kanidatov, ki je bila v 

prostorih OŠ Preserje.  

 

Svet zavoda OŠ Preserje je dne, 18.3.2022, objavil ponovni razpis delovnega mesta 

ravnatelja/ice, rok za oddajo vlog pa je potekel dne, 2.4.2022. Na svoji 9. redni seji je Sveta 

zavoda pregledal prispele vloge (3x), pred samim imenovanem ravnatelja/ice pa mora 

pridobiti še obrazloženo mnenje lokalne skupnosti o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje 

za omenjeno delovno mesto. 

 

Pred samo sejo so člani Odbora prisostvovali predstavitvi vseh treh kandidatov, ki je bila v 

prostorih OŠ Preserje.  

 

Od petih prisotnih članov Odbora sta dva člana podala pozitivno mnenje Damjanu Snoju in 

Petri Krajnc Urbaniji, ostali trije člani pa pozitivno mnenje Damjanu Snoju. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:45. 

 

Zapisal: 

Urban Acman

 

Polona Raušl
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