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ZAPISNIK 3. izredne seje seje
(mandat 2008 – 2012) Sveta šole OŠ Vrhovci,
ki je bila v zbornici 7. 12. 2009, s pričetkom ob 16.00.

Prisotni: Marija Horvat, Saša Obran, Marko Fatur, Jana Suhadolc, Renata Kreissler,
Nevenka Krašovec.
Odsotni: Nada Vodušek (pisno opravičilo), Kristina Umek Jenko, Gregor Pleše.
Vabljeni: v. d. ravnateljice, Marjanca Vampelj.
Namestnica predsednice sveta šole je prisotne pozdravila in se jim zahvalila za
udeležbo. Povedala je, da smo se na zadnji seji sveta šole dogovorili, da bomo imeli
samo eno točko dnevnega reda, vendar je zaradi zaskrbljujočih informacij dodala še
točko razno. Predlagala je spremembo dnevnega reda:
1. Razno
2. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja
Člani sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali in sprejeli
K točki 1:
Namestnica predsednice sveta šole je prisotne seznanila, da iz sveta šole odhajajo
informacije kljub temu, da smo člani zavezani k molčečnosti. Povedala je, da jo je
klical g. Železnik, ki je še preden je dvignil pošto, s katero smo ga pozvali za
dopolnitev vloge, vedel, s katerimi dokumenti mora dopolniti vlogo. Na vprašanje, od
kje mu podatki, je povedal, da ima notranje informacije, od ljudi, ki so zaposleni na
šoli.
Ga. Krašovec je povedala, da smo bili samo člani sveta šole seznanjeni, kateri člani
morajo dopolniti vloge in s katerimi dokumenti. Ogorčena je člane sveta šole
vprašala, kako je to mogoče. Po razpravi glede iznašanja informacij iz sveta šole so
člani sveta šole sprejeli
sklep št. 1
Namestnica predsednice sveta šole pripravi izjavo o molčečnosti, ki jo člani sveta
šole podpišejo na naslednji seji sveta šole.
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K točki 2:
Poslovna sekretarka je povedala, da je bila na svet šole naslovljena pošta od vseh
kandidatov za ravnatelja OŠ Vrhovci. Odprla je ovojnice in pregledala ali so vsi
kandidati ustrezno dopolnili vloge. Ugotovila je, da ena kandidatka še vedno na vlogi
ni odpravila neskladja, ena kandidatka pa vloge ni dopolnila v skladu z dopisom oz.
razpisnimi pogoji. Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli
sklep št. 2:
Kandidatki, ki na vlogi ni odpravila neskladja, se ponovno pošlje dopis za odpravo
neskladja, ki ga mora odpraviti v 2 dneh od prejema pošte. Kandidatko se pokliče na
mobilni telefon in se jo obvesti, da smo ji poslali priporočeno pošto. Kandidatko, ki
vloge ni dopolnila v celoti, pa se izloči iz postopka.
sklep št. 3:
Predstavitve kandidatov za ravnatelja/ravnateljico OŠ Vrhovci bodo v ponedeljek, 21.
12. 2009 ob 16.30. Predčasne volitve bodo za tiste, ki se zaradi nujnih obveznosti ne
bodo mogli udeležiti predstavitve kandidatov ob 16.30, istega dne med 9.00 in 12.00
v zbornici šole Kandidati se bodo predstavili po abecednem vrstnem redu. Kandidati
imajo na voljo 5 minut za predstavitev in 5 minut za odgovore na vprašanja.
Po prejemu pošte ge. Jovanovič namestnica predsednice sveta šole obvesti
kandidate za ravnatelja OŠ Vrhovci o datumu in uri predstavitve.
sklep št. 4:
O predstavitvah kandidatov se obvesti učiteljski zbor in se ga zaprosi za mnenje.
Volitve učiteljskega zbora se izvedejo takoj po končani predstavitvi kandidatov.
sklep št. 5:
Seja sveta staršev bo 21. 12. 2009 ob 18.00, in sicer s točko dnevnega reda
Oblikovanje mnenja h kandidaturi za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Osnovne
šole Vrhovci.
sklep št. 6:
Na MOL se pošlje kopije vlog vseh kandidatov in zaprosi za mnenje o kandidatih.
Namestnica predsednice sveta šole je povedala, da so na MOL izrazili željo, da bi se
zaradi zapletov v spomladanskem razpisu za ravnatelja, udeležili predstavitve
kandidatov. Člani so sprejeli
sklep št. 7:
MOL se obvesti o datumu predstavitev kandidatov za ravnatelja OŠ Vrhovci.
Ga. Suhadolc je pripomnila, da je članom kolektiva, ki so jo vprašali o kandidatih za
ravnatelja, povedala, kdo so kandidati in da morajo kandidati vloge dopolniti. Ni
vedela, da o tem ne sme govoriti. Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli
Sklep št. 8:
Sklepi, obravnavani na seji sveta šole se ne komentirajo, dokler zapisnik seje sveta
šole ni potrjen.
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Namestnica predsednice sveta šole je prisotne seznanila s kratko vsebino
sindikalnega sestanka, ki smo ga imeli na šoli 1. decembra 2009 in sta ga vodili ga.
Irena Lipovec in ga. Avguština Zupančič iz Območnega odbora SVIZ.
Namestnica se je članom sveta zahvalila za sodelovanje in sejo ob 17.50 zaključila.

Namestnica predsednice
sveta OŠ Vrhovci
Nevenka Krašovec
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