OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
3. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v torek, 15. maja 2018,
s pričetkom ob 19. uri v zbornici OŠ Žiri.
Prisotni člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Novak Boris, Justin Jerman maja, Podobnik Matija, Kravanja Miha, Kopač Tomaž, Lukančič
Simon, Maja Brezovar, Vlasta Pečelin, Karmen Reven, Silva Zajc, Suzana Vehar.
Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder
Sejo je vodila predsednica Sveta šole, Suzana Vehar. Ugotovljena je bila sklepčnost.
Svet šole je soglasno sprejel naslednji dnevni red :
1. potrditev zapisnika 2. seje z dne 5. 3. 2018,
2. izbira ravnatelja OŠ Žiri,
3. razno.

K 1. točki dnevnega reda:
potrditev zapisnika 2. seje z dne 5. 3. 2018
Zapisnik 2. seje je bil posredovan članom Sveta šole skupaj z vabilom. Objavljen je tudi na
spletni strani šole.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 3-1:
Svet šole potrjuje zapisnik 2. seje z dne 5. 3. 2018.

K 2. točki dnevnega reda:
izbira ravnatelja OŠ Žiri
Svetu šole je bilo z vabilom posredovano: zapisnik o odpiranju in preverjanju prijave za
delovno mesto ravnatelja zavoda, mnenja učiteljskega in vzgojiteljskega zbora izglasovanega
na tajnem glasovanju, obrazložena mnenja Sveta staršev vrtca ter mnenje ustanoviteljice
________________________________________________________________________
3. seja – 15. 05. 2018

1

Občine Žiri. Mnenja Sveta staršev šole, v predvidenem roku 20 dni od zaprosila za mnenje,
nismo prejeli.
Predsednica Sveta šole je obrazložila:
Svet zavoda je na svoji seji 5. 3. 2018 sprejel sklep o razpisu delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Žiri. Na isti seji je bil sprejet tudi sklep o imenovanju
komisije za izvedbo prehodnega postopka v sestavi: predsednica sveta šole Suzana Vehar,
predstavnica ustanovitelja Maja Justin Jerman, predstavnik sveta staršev šole Miha Kravanja
in predstavnica delavcev šole Maja Brezovar. Razpis je bil objavljen v časopisu Gorenjski glas
dne 20. 3. 2018.
Komisija za izvedbo predhodnega postopka je na svojem sestanku 6. 4. 2018 ugotovila:
 da so se na razpis prijavili trije kandidati,
 da so bile prijave oddane pravočasno,
 da vsi trije kandidati ustrezajo razpisnim pogojem in so prijavi priložili potrebno
dokumentacijo. Dve kandidatki sta vlogi dopolnili z manjkajočimi potrdili, da oseba ni v
kazenskem postopku.
17. 4. 2018 je bila javna predstavitev kandidatov, kamor so bili povabljeni vsi zaposleni v OŠ
Žiri in VVE, predstavniki staršev vrtca in šole ter predstavniki občinskega sveta.
Komisija za izvedbo predhodnega postopka je dne 18. 4. 2018 zaprosila za mnenje o kandidatih
učiteljski in vzgojiteljski zbor, svet staršev šole in vrtca ter lokalno skupnost (občinski svet)
Občine Žiri.
24. 4. 2018 smo prejeli zapisnik o tajnem glasovanju učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in
obrazloženo mnenje predstavnikov sveta staršev VVE pri OŠ Žiri. 26. 4. 2018 pa še mnenje
ustanoviteljice Občine Žiri. Mnenja predstavnikov Sveta staršev OŠ Žiri v predvidenem roku
nismo prejeli.
Predsednica Sveta šole je prisotne vprašala, če so imeli pri pripravi mnenj kakšna vprašanja.
Predstavnica ustanoviteljice, Maja Justin Jerman je povedala, da so nekateri predstavniki
občinskega sveta imeli pomisleke glede podanega mnenja. Motilo jih je, ker kot predstavniki
občine niso imeli možnost izrazit svojega mnenja. Matija Podobnik je pripomnil, da statut
občine oz. poslovnik ne vsebuje nekega navodila glede podajanja mnenj o kandidatih za
ravnatelja. Vprašal je tudi, če so seznanjeni z okrožnico o postopkih imenovanja
ravnatelja/ravnateljice iz l. 2016.
Predsednica Sveta šole je odgovorila, da vsebino okrožnice pozna. Je pa objavljena na spletu,
tako da je dostopna vsem.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 3-2:
Svet šole je seznanjen s pridobljenimi mnenji: učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, sveta
staršev VVE in ustanoviteljice Občine Žiri.
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Predsednica je povedala, da 46. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja določa, da svet javne šole odloča z večino glasov vseh članov. Način glasovanja
na Svetu šole (javno, tajno) zakon ne določa, zato se svet ravna z določili akta o ustanovitvi in
poslovnika sveta zavoda, ki določa o načinu odločanja oz. glasovanja.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 3-3:
Svet šole postopek izbire med kandidati za ravnatelja/ravnateljico OŠ Žiri izvede tajno.
Predsednica je povedala, da mora biti v primeru tajnega glasovanja imenovana volilna
komisija.
Člani Sveta šole so predlagali za predsednika volilne komisije Miho Kravanjo, za članico
Karmen Reven in drugo članico Majo Justin Jerman.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 3-4:
Člani Sveta šole so potrdili predlagano volilno komisijo.
Po opravljenem tajnem glasovanju je volilna komisija sporočila rezultate glasovanja:
1. Marijan Žakelj je prejel 6 glasov,
2. Ina Čarić je prejela 1 glas,
3. Petra Cankar je prejela 4 glasove.
Svet zavoda je za kandidata za ravnatelja OŠ Žiri izbral g. Marijana Žaklja, roj. 14. 01. 1963,
stanujočega Logaška cesta 31, 4226 Žiri, po poklicu univ. dipl. inž. stroj., s pridobljeno
pedagoško-andragoško izobrazbo, ravnateljskim izpitom in nazivom svetnik.
Izbrani kandidat izpolnjuje pogoje po drugem odstavku 53. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in je k prijavi predložil vsa potrebna dokazila: potrdila o
izobrazbi, o opravljeni šoli za ravnatelja, ravnateljskem izpitu, pridobljenem nazivu svetnik,
dosedanjih delovnih izkušnjah, kratek življenjepis, program vodenja zavoda ter izpis dejstev iz
kazenske evidence.
Po pregledu gradiva je Svet šole na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe)
soglasno sprejel
S K L E P št. 3-5:
1. Na delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Žiri Svet šole izbere kandidata
g. MARIJANA ŽAKLJA, roj. 14. 01. 1963, stanujočega Logaška cesta 31, 4226 Žiri, po
poklicu univ.dipl. inž. stroj., s pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo.
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2. Izbrani kandidat izpolnjuje pogoje po drugem odstavku 53. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja.
3. Svet zavoda bo k izbiri kandidata zaprosil za mnenje ministra, pristojnega za šolstvo.

K 3. točki dnevnega reda:
razno
Ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb.

Seja je bila zaključena ob 19.40.

Žiri, 16. 5. 2018

Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Suzana VEHAR
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