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ZAPISNIK 4. izredne seje seje
(mandat 2008 – 2012) Sveta šole OŠ Vrhovci,
ki je bila v učilnici zgodovine, 12. 1. 2010, s pričetkom ob 16.00.

Prisotni: Marija Horvat, Saša Obran, Gregor Pleše, Kristina Umek Jenko, Nada
Vodušek, Marko Fatur, Jana Suhadolc, Renata Kreissler, Nevenka Krašovec, Vesna
Rozman, Tatjana Selan.
Vabljeni: v. d. ravnateljice, Marjanca Vampelj.
Namestnica predsednice sveta šole je prisotne pozdravila in se jim zahvalila za
udeležbo. Pozdravila je novo izvoljeni članici v svetu šole, Vesno Rozman in Tatjano
Selan. Povedala je, da je svet popoln, saj ima v skladu z ZOFVI 3 predstavnike
ustanovitelja, 3 predstavnike staršev in 5 predstavnikov zaposlenih.
Predlagala je naslednji dnevni red:
1. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja
2. Izvolitev predsednika sveta šole
Prisotni na dnevni red niso imeli pripomb.
K točki 1:
Ga. Krašovec je prisotne seznanila, da smo v postopku imenovanja ravnatelja
postopali v skladu z veljavno zakonodajo. Po pregledu vlog in pozivu k dopolnitvam
vlog, smo za mnenje zaprosili učiteljski zbor, svet staršev in lokalno skupnost. Svetu
šole sta bili posredovani mnenji učiteljskega zbora in sveta staršev v zaprti kuverti.
Ga. Krašovec ju je prebrala. Učiteljski zbor je izrazil podporo ge. Vampelj s 27 glasovi
(55,10 %), za g. Železnika pa je glasovalo 15 članov učiteljskega zbora (30,60 %).
Svet staršev je z večino glasov izrazil podporo g. Železniku. Mnenja lokalne
skupnosti nismo pridobili. Namestnica predsednice sveta šole se je na MOL-oddelku
za predšolsko vzgojo pozanimala glede mnenja lokalne skupnosti in so ji povedali, da
bo mestni svet zasedal šele 25. 1. 2010.
Oglasila se je ga. Obran, ki je povedala, da so imeli predstavniki MOL-a v svetu šole
sestanek na MOL. Povedala je, da so dobili informacijo, da bo MOL dala pozitivno
mnenje h kandidaturi ge. Vampelj in da so jo tudi pooblastili, da to prenese ostalim
članom sveta šole.
Glede na to, da lahko svet šole o izbiri ravnatelja odloča brez mnenja lokalne
skupnosti, smo sejo sklicali pred pridobitvijo mnenja MOL, saj nas že priganja rok,
opraviti pa moramo še kar nekaj nalog. Naša naloga je, da izberemo kandidata za
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ravnatelja OŠ Vrhovci. Po opravljeni izbiri ravnatelja moramo predlog za imenovanje
ravnatelja in vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z izbiro ravnatelja poslati še na
Ministrstvo za šolstvo in šport, ki ima 30-dnevni rok, da poda svoje mnenje.
G. Fatur je izrazil pomislek glede prisotnosti v. d. ravnateljice na seji. Ga. Vampelj je
povedala, da je želela sejo med glasovanjem zapustiti, vendar jo je g. Fatur prehitel.
Z mnenjem g. Faturja sta se strinjali tudi ga. Suhadolc in ga. Vodušek. Ga. Horvat je
pripomnila, da jo prisotnost ge. Vampelj ne moti, ker ima svoje mnenje in ga lahko
pove pred komerkoli.
Ga. Krašovec je povedala, da je ga. Vampelj zadolžena za zakonitost dela sveta
šole. Ga. Vampelj je sejo zapustila.
Ga. Krašovec je prisotne seznanila, da o izbiri ravnatelja lahko glasujejo javno ali
tajno. Nekateri člani so menili, da lahko glasujejo javno. Po krajši razpravi so se člani
sveta šole odločili za tajno glasovanje. Ga. Krašovec je razdelila glasovnice. Po
opravljenem glasovanju sta skupaj z go. Selan prešteli glasovnice. Za go. Vampelj je
glasovalo 5 članov sveta šole, prav tako je 5 glasov dobil g. Železnik, ena glasovnica
pa je bila neveljavna, ker so bili vsi kandidati na njej prečrtani.
Namestnica predsednice sveta šole je prisotne seznanila, da je postopek imenovanja
ravnatelja ustavljen in je potrebno razpis v celoti ponoviti, saj nihče od kandidatov za
ravnatelja OŠ Vrhovci ni dobil večine glasov. Prebrala je tolmačenje iz okrožnice
Ministrstva za šolstvo in šport z dne 14. 10. 2009, ki pravi: »Če v postopku izbire
oziroma imenovanja ravnatelja nihče ne dobi potrebne večine, do izbire kandidata za
ravnatelja oziroma do imenovanja ravnatelja ne pride in je postopek ustavljen. V tem
primeru je razpis potrebno v celoti ponoviti. Drugega kroga glasovanja za
imenovanja ravnatelja ZOFVI ne pozna in torej zanj ni zakonske podlage.«
Sklep št. 1:
Postopek za imenovanje ravnatelja se v celoti ponovi. Sklep o ponovnem razpisu za
delovno mesto ravnatelja bo sprejet na naslednji seji sveta šole, predvidoma v
zadnjem tednu februarja.
K točki 2:
Ga. Krašovec je člane sveta šole seznanila, da so se volilna komisija in člani sveta
šole, ki so zaposleni na šoli sestali na sestanku 4. 1. 2010. Razpravljali so o
kandidatu za predsednika sveta šole. Za predsednico sveta šole so predlagali
Tatjano Selan, ki že ima izkušnje z delom v svetu šole, saj je kot predstavnica
lokalne skupnosti članica sveta šole na eni osnovnih šol. Ga. Krašovec je ustno
podala odstopno izjavo z mesta namestnice predsednice sveta šole.
Po nekaj predlogih za namestnico sveta šole je svet šole sprejel
sklep št. 2
Predsednica sveta šole je Tatjana Selan, njena namestnica pa Vesna Rozman.
Ga. Krašovec se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo ob 16.25 zaključila.
Namestnica predsednice
sveta OŠ Vrhovci
Nevenka Krašovec
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