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ZAPISNIK 2. izredne seje seje
(mandat 2008 – 2012) Sveta šole OŠ Vrhovci,
ki je bila v zbornici 14. 5. 2009, s pričetkom ob 16.00.

Prisotni: Marija Horvat, Saša Obran, Gregor Pleše, Kristina Umek Jenko, Alenka
Pleško, Nada Vodušek, Irena Gerjol Osipovič, Nataša Golec, Nevenka Krašovec.
Predsednica sveta šole Nataša Golec je pozdravila vse prisotne. Ugotovila je
sklepčnost in prisotne seznanila, da se nam bo ga. Pleško pridružila z zamudo.
Povedala je, da je izredno sejo sklicala na dogovorjeni datum zato, da bomo
obravnavali samo eno točko dnevnega reda. Ga. Vodušek je predlagala še točko
razno, pod katero bi obravnavali pobudo o namestitvi kamere za nadzor prometa na
Cesti na Bokalce. Prisotni so se z dnevnim redom strinjali. Sprejeli so
sklep št. 1:
Predlagani dnevni red za 2. izredno sejo:
1. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja – izbira med prijavljenimi kandidati
2. Razno
K točki 1:
Ga. Golec je poudarila, da je naloga članov sveta na današnji seji, da med
prijavljenimi kandidati izberemo kandidata za ravnatelja Osnovne šole Vrhovci. Če
bomo izbrali ravnatelja, moramo na Ministrstvo za šolstvo poslati predlog za
imenovanje ravnatelja in vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z izbiro ravnavnatelja.
Učiteljskemu zboru, svetu staršev in MOL smo poslali zaprosilo za mnenje za
kandidata za ravnatelja 24. 4. 2009. Prejeli smo mnenji učiteljskega zbora in sveta
staršev, iz MOL pa mnenja nismo prejeli. Predsednica sveta šole je danes dopoldne
poklicala na MOL, kjer ji je ga. Breznik povedala, da je danes zasedala 3-članska
komisija. MOL je pridobila tudi mnenje predstavnikov MOL v svetu šole. Obe mnenji
bodo obravnavali na seji v maju in potem še na seji Mestnega sveta.
Predsednica sveta šole je prebrala mnenje učiteljskega zbora (priloga zapisnika) z
izidi glasovanja. Največ glasov je dobil Boštjan Železnik (19), Marjanca Vampelj je
dobila 17 glasov, Irma Starman 5, Primož Garafol 3, Veronika Hudobreznik 2
glasova. Alenka Doria-Peternel, Pavlina Ošlak in Barbara Rebolj niso dobile glasov.
Prisotne je seznanila s pritožbo na glasovanje učiteljskega zbora, ker je bilo na
glasovnici za glasovanje napisano nepravilno ime enega od kandidatov in prebrala
sklepe zapisnika (priloga zapisnika) s seje učiteljskega zbora. Učiteljski zbor je imel
na voljo tri možnosti:
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1. napaka na glasovnici ni bila odločilna za izid in je glasovanje veljavno,
2. ponovitev glasovanja
3. učiteljski zbor svetu šole ne poda mnenja o kandidatu za ravnatelja.
Učiteljski zbor se je ponovno sestal in z večino prisotnih sprejel sklep, da je
glasovanje učiteljskega zbora veljavno in se ne ponovi.
Na sestanku učiteljskega zbora je g. Lipovec menil, da si izbiramo ravnatelja za dobo
petih let in da je celoten postopek šel v nepravo smer. Videti je, da smo željni
spremembe, vendar se sprašuje, ali si naša kvalitetna šola zasluži spremembo za
vsako ceno. Predlagal je, da bi celoten postopek izbire ravnatelja za šest mesecev
ustavili in bi kasneje trezno in brez pritiskov razmislili o izboru novega ravnatelja in
ponovili celoten postopek izbire. V tem času bi vodil šolo vršilec dolžnosti ravnatelja.
Učiteljski zbor je tudi sprejel sklep, da predlog obravnavajo člani sveta šole na svoji
seji.
Člani sveta šole so bili enotnega mnenja, da se postopek imenovanja ravnatelja
konča.
Ga. Golec je pred člani sveta šole odprla ovojnico, ki jo je prinesla predsednica sveta
staršev. Prisotne je seznanila z mnenjem sveta staršev (priloga zapisnika). Starši so
s 16 glasovi podprli kandidaturo Boštjana Železnika, 1 glas pa sta dobila Marjanca
Vampelj in Primož Garafol.
V ovojnici je bila tudi Izjava sveta staršev (priloga zapisnika), ki jo je ga. Golec v
celoti prebrala članom sveta šole. Starši so izrazili željo, da se svet šole o izjavi
opredeli in da je to opredelitev možno prebrati v zapisniku seje sveta šole.
Ga. Golec je odprla razpravo glede Izjave sveta staršev. Člani sveta šole so se
strinjali, da razmere na šoli niso dobre. Ga. Golec je menila, da je bilo stanje na šoli
takšno predvsem zaradi postopka imenovanja ravnatelja in inšpekcijskih nadzorov.
Člani sveta so mnenje predsednice sicer podprli, vendar dodali, da je potrebno klimo
na šoli nujno urediti, popraviti, spremeniti. Predstavniki staršev so bili zaskrbljeni, da
se negativno vzdušje prenaša na otroke. Rešitev vidijo v novem ravnatelju.
Sledila je razprava o kandidatih za ravnatelja OŠ Vrhovci. Člani sveta šole, ki so
predstavniki sveta staršev, so podprli mnenje učiteljskega zbora. Ker so se starši
sklicevali, da je večina učiteljev glasovala za g. Železnika, je predsednica sveta
prisotne opozorila, da to ni bila večina vseh učiteljev, ampak le 39 %, kar pomeni, da
ostali, t.j. 55 %, ne podpirajo izbranega kandidata. Ena od predstavnic MOL je
izrazila podporo ge. Marjanci Vampelj, vendar dodala, da se strinja z izbiro
kandidata, ki ga podpirajo starši in učitelji. Druga predstavnika MOL pa sta kandidata
g. Železnika podprla.
Ga. Golec je prisotne seznanila z izjavo (priloga zapisnika) predstavnikov
administrativno-tehničnega kadra šole, ki je bila naslovljena na svet šole in izraža
podporo dosedanji ravnateljici Marjanci Vampelj. Administrativno-tehnični kader nima
pravice glasovanja za izbiro ravnatelja, zato so člani sveta šole menili, da njihova
podpora ne more vplivati na izid glasovanja.
Po razpravi o kandidatih za ravnatelja OŠ Vrhovci, je poslovna sekretarka razdelila
glasovnice.
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Ga. Golec je pregledala glasovnice in razglasila rezultate glasovnja. G. Železnik je
dobil 6 glasov, ga. Marjanca Vampelj 2 in ga. Irma Starman 1.
Člani sveta so sprejeli
sklep št. 2:
Za kandidata za ravnatelja Osnovne šole Vrhovci se imenuje Boštjan Železnik, prof.
gospodinjstva in biologije, ki izpolnjuje pogoje za ravnatelja po 53. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog za imenovanje izbranega
kandidata se pošlje na Ministrstvo za šolstvo in šport skupaj z vso potrebno
dokumentacijo.
Ga. Golec je prisotne seznanila, da se bomo morali člani sveta v tem mesecu še
enkrat sestati zaradi potrditve vzgojnega načrta, do konca šolskega leta pa vsaj še
enkrat zaradi imenovanja ravnatelja in obveščanja kandidatov.
K točki 2:
Ga. Vodušek je predlagala, da svet šole naslovi na Četrtno skupnost Rožnik pobudo
o namestitvi kamere za nadzor prometa na Cesti na Bokalce.
Člani sveta šole so se z njenim predlogom strinjali in sprejeli
sklep št. 3:
Svet šole pošlje na predlog staršev na Četrtno skupnost Rožnik pobudo o namestitvi
kamere za nadzor prometa na Cesti na Bokalce, ki bi umirila prehitre voznike in s tem
zagotovila večjo varnost otrok pred prehodom za pešce pred glavnim vhodom v šolo.
Ga. Golec se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo ob 17.15 zaključila.

Zapisala poslovna sekretarka
Nevenka Krašovec

Predsednica sveta šole
Nataša Golec
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