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ZAPISNIK 9. IZREDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 

obdobju 2020–2024  
 

Člani sveta šole so se sestali v ponedeljek, 20. 6. 2022, ob 17.00 v šolski zbornici in prek 
ZOOM-a 
 
Prisotni: Martina Lešnjak Opaka , Doroteja Senčur, Sebastian Svete, Karmen Korez, 
Damijan Košir, Elizabeta Hernaus Berlec, Robert Richter, Danijel Lisec in Viktor Benčan 

Odsotni: Velimir Živković, Martina Kajzer (neopr. odsotni) 
 
Predsednica je pozdravila vse prisotne, ugotovila sklepčnost (gospa Hernaus Berlec in 
gospod Svete prek ZOOM-a, ostali prisotni) in predlagala naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta šole. 
2. Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja. 

 
 
Ad1) 
Prisotni na zapisnik in dnevni red niso imeli pripomb, zato je bil soglasno sprejet 
Sklep 1/9: člani sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 8. redne seje sveta šole in 
dnevni red. 
        
Ad2)  
Predsednica je povedala, da je vsem zaposlenim na šoli poslala anketo za pridobitev 
mnenja o podpori edinemu kandidatu za v. d. ravnatelja, gospodu Luku Blaganjetu. V 
anketi sta bila možna dva odgovora in sicer:  
 

• da svet šole imenuje edinega kandidata, ki je podal soglasje (Luka Blaganje). 
• da ne imenuje v. d. vršilca dolžnosti in s tem omogoči druge rešitve s strani 

zunanjih ustanov (ali da ministrstvo imenuje svojega kandidata ali da MOL združi 
šolo s sosednjo). 

 
Na anketo se je odzvalo 54 zaposlenih (od 63) in podpora kandidatu je znašala 91 %. 
Gospod Blaganje je pripomnil, da bi se povezava za glasovanje lahko preposlala 
komurkoli izven šole in je obstajala nevarnost zlorabe. 
Gospa Hernaus Berlec je povedala, da se ne strinja z idejo za združitev šol. Po njenem 
mnenju mora OŠ Jožeta Moškriča ostati samostojna enota. 
Povedano je bilo tudi, da je župan Ljubljane, gospod Janković ob otvoritvi šolskega igrišča 
hudomušno pripomnil, da če na šoli ne bomo našli kandidata, bi se lahko obe šoli združili. 
 
Gospoda Blaganjeta je zaprosila, da se na kratko predstavi. 
 



Gospod Blaganje je pozdravil vse prisotne in povedal, da jim bo predstavil dosedanje 
delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju ter program vodenja (priloga zapisniku). 
 
Na koncu predstavitve je tudi dejal, da bi rad obudil dneve druženja na šoli, ki so bili 
zadnja leta ukinjeni. Zahvalil se je za priložnost predstavitve. 
 
Gospod Richter je postavil vprašanje o novem pomočniku. Predvsem ga je zanimalo, kaj 
bo storil kandidat za v. d-ja, če bo izvoljen za dobo 1 leta, glede pomočnika ravnatelja? Ker 
v dveh funkcijah ne bo mogel biti (pomočnik in v. d. ravnatelja)? Ali bo v kolikor bo 
izvoljen iskal pomočnika/co zunaj šole ali znotraj šole? Dobil je odgovor, da je že 
načeloma dogovorjeno znotraj kolektiva. Povedal je tudi, da mu je bila všeč ideja o 
evalvaciji dela šole. 
 
Gospa Hernaus Berlec se je zahvalila za predstavitev in povedala, da ji je bila všeč. 
Povprašala je, če obstaja možnost tudi za naslednjih pet let ravnateljevanja in gospod 
Blaganje je povedal, da ima ambicije biti ravnatelj z vsemi pooblastili; če se bo izkazalo, da 
bo vse funkcioniralo. Gospa Hernaus Berlec mu je ponudila pomoč. 
Predsednica je povedala, da ne bo dala podpore kandidatu.  
Gospod Blaganje je sejo zapustil ob 17.20. 
 
Zahvalila se je za predstavitev in člane sveta pozvala h glasovanju. Sprejet je bil  
Sklep 2/9: imenovanje v. d. ravnatelja bo potrjeno z večino prisotnih. 
 
Člani sveta zavoda so z dvigom rok z osmimi (8) glasovi ZA in enim (1) PROTI 
izglasovali in imenovali gospoda Luko Blaganjeta za v. d. ravnatelja od 1. 9. 2022 dalje za 
obdobje enega leta.  
Sklep 3/9: gospod Blaganje je bil imenovan za v. d. ravnatelja od 1. 9. 2022 dalje. 
 
Gospod Richter je zaprosil, da bi na prvi seji sveta šole v šolskem letu 2022/23 postavili 
časovnico za imenovanje ravnatelja s polnimi pooblastili in da bi bil postopek imenovanja 
zaključen najkasneje junija 2023. 
Sprejet je bil  
Sklep 4/9: člani sveta zavoda bodo na prvi seji v šolskem letu 2022/23 predstavili 
časovnico in začeli s postopkom izbire ravnatelja s polnimi pooblastili. 
 
Seja se je končala ob 17.35. 
 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta šole: 
Rjabina Hočevar       Martina Lešnjak Opaka 
 


