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Z  A  P  I  S  N  I  K 
4. redne seje Sveta šole 

v zbornici šole v torek, 27.  02.  2018, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole  
Prisotni: Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena Soklič, Alenka 
Korošec,Tamara Bertoncelj, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc, 
računovodkinja Suada Džananović 
Odsotni:  Špela Koren 
Opravičeno odsotni:  Tina Burja, Aneta Varl 
  
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet in je sledeč: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje in dopisne seje. 
2. Predstavitev in sprejem letnega poročila šole. 
3. Predstavitev učno vzgojnega dela v preteklem obdobju. 
4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 
5. Imenovanje članov pritožbene komisije. 
6. Začetek postopka imenovanja ravnatelja. 
7. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Na zadnji redni seji zavoda je bilo prejetih 6 sklepov.  
Sklep št. 1: Sklepi 3. redne seje in zapisnik so bili soglasno sprejeti. 
Sklep št. 2: Zapisnik 1. dopisne seje Sveta zavoda je bil sprejet. 
 
 

AD 2) 
 
Gradivo je bilo dostopno na šolski spletni strani. Letno poročilo je predstavila ravnateljica, računovodski 
del pa računovodkinja. 
Sklep št. 3: Svet zavoda je sprejel letno poročilo za leto 2017. 

 
 

AD 3) 
 
Učni uspeh ob polletju je predstavila pomočnica ravnateljice. Pripomb ni bilo. 
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AD 4) 
 

Člani Sveta šole so skupaj s predsednico ocenili delovno uspešnost ravnateljice. 
Sklep št. 4: Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica ga. Nataša Ahačič dosegla 100 % vrednosti 
meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2017. 

 
AD 5) 

 
Pritožbeni komisiji se izteka mandat z 20. 6. 2018. O tem so bili obveščeni 16. 2. 2018 po elektronski 
pošti. Ponujeno jim je bilo, da mandat lahko podaljšajo za naslednja štiri leta ali pa se jim zaključi.  
Nova sestava pritožbene komisije, ki nastopi mandat 21. 6. 2018: 

- 6 predstavnikov šole: Meta Skumavec, Albina Svetina, Alenka Kogoj, Meta Pazlar, Bernardka  
Bernard, Špela Tavčar 

- 2 predstavnika staršev: Lejla Zadel, Petra Šolar Bavdaž 
- 2 predstavnika iz drugih šol: Mojca Brejc, Sabina Časar Pretnar. 

Sklep št. 5: Svet zavoda je imenoval člane pritožbene komisije za obdobje 2018 – 2022. 
 
 

AD 6) 
 

6. 4. 2016 je bila VIZ posredovana okrožnica o postopku imenovanja ravnatelja, v kateri je zapisano, da 
zavod za razpis delovnega mesta ravnatelja ne potrebuje več predhodnega soglasja ministrstva. Zaradi 
spremembe bo potrebno spremeniti Poslovnik za imenovanje ravnatelja šole. Člani sveta so še ugotovili, 
da bodo to opravili na naslednji dopisni seji.  
Prvi korak v postopku imenovanja je odločitev Sveta zavoda o razpisu za delovno mesto ravnatelja. 
Sklep št. 6: Svet zavoda je sprejel sklep o razpisu za delovno mesto ravnatelja OŠ prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled.  
Predsednica Sveta šole je pripravila besedilo razpisa. Člani Sveta so skupaj dopolnili besedilo razpisa: 
pogoje ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan in dokazila, ki jih naj kandidat priloži 
prijavi. Določen je bil datum in v katerem sredstvu javnega obveščanja bo razpis objavljen (Zavod za 
zaposlovanje, spletna stran šole, Gorenjski glas – 13. 3. 2018) 
Sklep št. 7: Besedilo razpisa za prosto delovno mesto je bilo sprejeto. 
Predsednica Sveta je predlagala, da se na podlagi 4. člena Poslovnika za imenovanje ravnatelja šole 
imenuje komisija za izvedbo postopka javnega razpisa. 
Sklep št. 8: V komisijo za izvedbo postopka javnega razpisa za imenovanje ravnatelja so 
imenovani Petra Dermota, Tamara Bertoncelj in Samo Sitar. Prisotni člani so imenovane člane 
potrdili.  
Sklep št. 9: Komisija za izvedbo predhodnega postopka je določila datum prvega sestanka za 
odpiranje prispelih prijav – sestanek bo 3. 4. 2018 ob 18. uri. 
 
 

AD 7) 
 
Ravnateljica je povedala, da z računovodkinjo pripravljata Program dela, finančni, kadrovski načrt za leto 
2018 (ZIPRS 1819), ki ga je potrebno sprejeti in posredovati v soglasje občinski upravi v 45 dneh po 
prejemu izhodišč za pripravo. 
Dokument bo posredovan po korespondenčni seji, ker do današnje seje gradivo še ni bilo pripravljeno. 
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Seja je bila končana ob 20.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 
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