Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska 17, Ljubljana
Slovenija

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 DNE 29. 1. 2015
OB 18.00 URI V ŠOLSKI KNJIŽNICI
PRISOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Nina Bradić, Tanja Strojan, Tina Rot, Marko Kosmač, Stanko Cankar,
Aleš Napast, Simon Slonjšak, Goran Ivetić, Katja Plos
OSTALI PRISOTNI: Franci Hočevar – ravnatelj
ODSOTNI: Dominik S. Černjak, Boris Maljevec, Lota Gasser – sindikalna zaupnica
Sejo je vodila predsednica sveta šole, ga. NinaBradić. Pozdravila je prisotne, ugotovila je sklepčnost
sveta. Na seji je prisotnih 9 članov sveta šole.
SKLEP: Svet šole je s prisotnimi devetimi člani sklepčen.
Dnevni red:
1) Potrditev predlaganega dnevnega reda
Poročevalka: Nina Bradić (predsednica sveta šole)
2) Potrditev zapisnika 1. seje sveta šole
Poročevalka: Nina Bradić (predsednica sveta šole)
3) Pravilnik o prehrani
Poročevalec: Franci Hočevar (ravnatelj)
4)Imenovanje tričlanske komisije za izvedbo predhodnega postopka (opravljanje posameznih
administrativnih opravil)
Poročevalka: Nina Bradić (predsednica sveta šole)
5) Priprava razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja
Poročevalka: Nina Bradić (predsednica sveta šole)
6) Razno

K1. Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić je prebrala predlagani dnevni red. Predlagala je potrditev
predlaganega dnevnega reda in ga dala na glasovanje.
SKLEP: Svet šole je predlagani dnevni red potrdil z devetimi glasovi.
K2. Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić je prebrala sklepe 2. seje sveta šole, ki je bila septembra
2014. Pripomb ni bilo, zato je zapisnik 2. seje dala na glasovanje.
SKLEP: Svet šole je z devetimi glasovi sprejel zapisnik 2. seje sveta šole.
K3. Pravilnik o prehrani je predstavil ravnatelj, g. Franci Hočevar. Povedal je, da vsebuje pravilnik vse
podatke, ki so obvezni. Po sprejetju bo objavljen na šolski spletni strani. Po ravnateljevi predstavitvi,
je predsednica sveta šole dala sprejetje Pravilnika o prehrani na glasovanje.

SKLEP: Svet šole je z devetimi glasovi sprejel in potrdil Pravilnik o prehrani.
Ravnatelj, g. Franci Hočevar, je ob 18. 15 uri zapustil sejo.
K4. Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić je povedala, da moramo imenovati tričlansko komisijo,
preden začnemo s postopkom za imenovanje ravnatelja. Ravnatelju se mandat konča 31. 8. 2015.
Svet šole mora objaviti javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. Predsednica sveta šole, ga.
Nina Bradić, še pove, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preklicalo pridobitev
predhodnega soglasja k objavi prostega delovnega mesta. Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić
prebere predhodni postopek iz Pravilnika o imenovanju ravnatelja (80. člen).
SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi soglaša o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja Osnovne
šole Spodnja Šiška.
Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić pove, da je imenovanje tričlanske komisije napovedala že na
prejšnji seji sveta šole. Ga. Nina Bradić člane sveta šola vpraša, če se strinjajo z imenovanjem
tričlanske komisije.
SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi soglaša o imenovanju tričlanske komisije.
Ga. Nina Bradić predlaga, da tričlansko komisijo sestavljajo predsednica sveta šole, ki mora biti
obvezno članica komisije, nato en predstavnik Mestne občine Ljubljana in en predstavnik staršev.
Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić da predlog na glasovanje.
SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi potrdi predlog o sestavi tričlanske komisije.
Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić prisotne predstavnike Mestne občine Ljubljana in
predstavnike staršev vpraša, če se kdo prostovoljno javi v komisijo. Gospod Marko Kosmač predlaga,
da bi bil predstavnik Mestne občine Ljubljana, g. Stanko Cankar. G. Stanko Cankar se z imenovanjem
strinja. Predstavnik staršev, g. Simon Slonjšak predlaga, da bi bil predstavnik staršev v komisiji g. Aleš
Napast. G. Aleš Napast se z imenovanjem strinja.
SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi potrdi sestavo tričlanske komisije, v kateri so ga. Nina Bradić, g.
Stanko Cankar in g. Aleš Napast.
K5. Predsednica sveta šole, ga Nina Bradić prebere vzorec obrazca »Razpis za ravnatelja«. G. Marko
Kosmač predlaga, da iz razpisnega obrazca črtamo alinejo »Kandidati morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda«. To je sicer neobvezna
sestavina obrazca. Vsi prisotni člani se s predlogom strinjajo. Strinjajo se tudi, da v razpisu ostane
stavek »Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2015«. Besedilo razpisa je dodano kot priloga.

Ga. Nina Bradić pove, da mora biti razpis objavljen v Uradnem listu, isti dan pa še v sredstvu javnega
obveščanja lahko tudi na šolski spletni strani. Objava bo v petek, 6. 2. 2015. Člani sveta šole se
dogovorijo, da bo razpis objavljen v časopisu Delo. Predsednica sveta zavoda, ga. Nina Bradić prisotne
vpraša, če soglašajo z objavo razpisa v Uradnem listu, časopisu Delo, na spletni strani šole in na
Zavodu RS za zaposlovanje, dne 6. 2. 2015.

SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi soglaša z objavo v Uradnem list, časniku Delu in na Zavodu za
zaposlovanje dne 6. 2. 2015.
G. Marko Kosmač predlaga, naj bo v razpisu napisano, da kandidati pisne prijave z dokazili pošljejo v
15 dneh po objavi razpisa. Predsednica sveta šole pove, da je v 79. členu Poslovnika sveta šole OŠ
Spodnja Šiška zapisano, da kandidati pošljejo pisne prijave v 8 dneh. G. Marko Kosmač predlaga, da
člani sveta šole sprejmejo spremembo Poslovnika sveta šole OŠ Spodnja Šiška, in sicer, v točki, da
kandidati pošljejo prijave namesto v 8 dneh, po novem v 15 dneh od objave razpisa. Predsednica
sveta šole, ga. Nina Bradić da predlog na glasovanje.
SKLEP: Svet šole je z devetimi glasovi potrdil spremembo 79. člena Poslovnika sveta šole OŠ
Spodnja Šiška, v točki, ki določa, da kandidati pošljejo prijave v 15 dneh po objavi razpisa.
Člani sveta šole se dogovorijo, da lahko kandidat k prijavi priloži tudi življenjepis v obrazcu europass.
Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić je prisotnim razdelila časovnico »Volitve za ravnatelja 2015«.
Tričlanska komisija se bo sestala 2. 3. 2015 ob 17.00. Takrat bodo odprli in pregledali prijave in
kandidate obvestili o morebitnih dopolnitvah. Pošta bo poslana priporočeno s povratnico in od
prejema teče 8 dnevni rok za dopolnitve.
Svet staršev in učiteljski zbor se bodo odločili ali bodo imeli predstavitve kandidatov ali ne.
Predstavitve kandidatov bodo predvidoma v prvem tednu aprila. Vsi so dolžni podati svoje mnenje o
izbranem kandidatu v 20-tih dneh. Marca 2015 bo predsednica sveta šole sklicala korespondenčno
sejo, na kateri se bo določil datum predstavitev za člane sveta šole. Vsem članom sveta šole bo v pdf
obliki poslala programe vodenja zavoda in življenjepise vseh prijavljenih kandidatov.
G. Simon Slonjšak vpraša, kaj če nam v zakonitem roku ne uspe izbrati ustreznega kandidata.
Predsednica sveta zavoda, ga. Nina Bradić, odgovori, da se v tem primeru imenuje vršilec dolžnosti.
K6. G. Aleš Napast vpraša, ali je bil na Slovenske železnice poslan dopis o ureditvi nezavarovanega
železniškega prehoda, ki se ga prečka do ŽAK-a. Pove, da je g. Boštjan Koren zadolžen za potniški
promet in mogoče on ni pravi naslovnik. Predsednica sveta šole, ga. Nina Bradić pove, da se bo o
primeru pozanimala pri ravnatelju in nam odgovor poslala po mailu.
Nina Bradić še pove, da bo do sestanka komisije dopolnila in popravila časovnico.
Naslednja seja sveta šole je predvidena v prvem tednu marca 2015.

Zaključek seje ob 19.00 uri.
Zapisnik napisala: Katja Plos

Predsednica sveta šole: Nina Bradić

PRILOGA 1:

Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška
Gasilska 17
1000 Ljubljana
razpisuje delovno mesto RAVNATELJA (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D;)

Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazilo o izobrazbi; dokazilo o nazivu,
dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko
kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata,
sicer mu preneha mandat po zakonu); delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o
nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v zaprti ovojnici v 15
dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
življenjepis v obrazcu europass.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja (m/ž) je bil objavljen v Uradnem listu, časopisu Delo
in na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje 6. 2. 2015.

