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Lucija, 31. 3. 2016
ZAPISNIK
1. seje Sveta zavoda OŠ Lucija, ki je bila v sredo, 30. 3. 2016, ob 18. uri v Mavrični sobi.
Prisotni: Gregor Mislej, Miloš Stegovec, Matjaž Ukmar, Elvin Klobas, Angelika Lukačić,
Aleksander Matić, Jasna Fabič, Bojan Jerman, Andreja Klančar, Neva Strel Pletikos, Ana
Horvat (Lista prisotnosti je priloga k zapisniku.)
Ostali prisotni: /
Odsotni: /
Sejo je pričela predsednica sveta zavoda, ga. Andreja Klančar. Po uvodnem pozdravu in
ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih vseh enajst članov sveta zavoda) je predsednica predstavila
dnevni red in predlagala, da ga dopolnimo s točko Potrditev zapisnika konstitutivne seje
zavoda, saj smo vsi člani zavoda pred tem po elektronski pošti prejeli v branje omenjeni
zapisnik. Po ugotovitvi, da smo vsi člani seznanjeni z zapisnikom in sprejetimi sklepi na seji
24. 3. 2016, smo soglasno sprejeli
SKLEP: Dnevni red dopolnimo s točko Potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta
zavoda (3. točka).
Sledila je neformalna predstavitev članov sveta zavoda in sklenitev dogovora glede pisanja
zapisnika. Ob pomoči še treh predstavnikov delavcev šole bo zapisnike sej zapisovala članica
sveta zavoda Ana Horvat (predstavnica delavcev šole).

DNEVNI RED:
1. Seznanitev s Poslovnikom Sveta zavoda OŠ Lucija.
2. Seznanitev s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti
zavoda.
3. Potrditev zapisnika konstitutivne seje sveta zavoda.
4. Priprava časovnice postopka imenovanja ravnatelja.
5. Razno.

K 1.
Članom sveta zavoda je bila po elektronski pošti posredovana povezava na Poslovnik o delu
Sveta zavoda Osnovne šole Lucija. Ker je za poglobljeno branje celotnega dokumenta bilo na
voljo premalo časa, bomo predloge o spremembah in dopolnitvah poslovnika pripravili do ene
izmed naslednjih rednih sej sveta. Prioriteta tokratne seje je bila proučitev časovnice priprave
razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja/-ice oz odločitev za podaljšanje mandata ge.
Tanji Vincelj, v. d. ravnateljice (mandat ji bo potekel 1. 7. 2016).
Soglasno je bil sprejet
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SKLEP: Predloge o spremembah in dopolnitvah poslovnika bomo pripravili in
obravnavali na eni izmed prihodnjih sej.

Zaradi spremembe zakonodaje v postopku imenovanja ravnatelja v 53. členu ZOFI, ki se
nanaša na 100. člen in 101. člen poslovnika o delu sveta zavoda, smo soglasno sprejeli
SKLEP: Pred imenovanjem ravnatelja mora svet zavoda pridobiti poleg mnenja lokalne
skupnosti in mnenja učiteljskega zbora tudi mnenje sveta staršev.

K 2.
Predsednica Sveta zavoda, ga. Andreja Klančar, je vse prisotne člane obvestila, da so na
vabilu za tekočo sejo sveta zavoda (poslanem 25. 3. 2016 vsem članom na njihove e-naslove)
navedene vse povezave na v elektronski obliki dostopne predpise s področja vzgoje in
izobraževanja (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport/Zakonodaja in dokumenti) ter na
splošne akte zavoda (OŠ Lucija/O šoli/Akti šole).

K 3.
Sledilo je glasovanje o zapisniku in sklepih, sprejetih na konstitutivni seji zavoda 24. 3. 2016.
SKLEP: Zapisnik s sklepi konstitutivne seje je bil soglasno potrjen (z dvigom rok ga je
potrdilo vseh 11 članov sveta).

K 4.
Po krajši razpravi o obeh možnostih, in sicer o podaljšanju mandata v. d. ravnateljice Tanji
Vincelj (na to funkcijo je bila imenovana prvič 1. 7. 2015, sedanji mandat ji poteče 1. 7. 2016
z možnostjo podaljšanja za še en mandat) oz. o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja
oz. ravnateljice ter po preučitvi možnosti izpeljave postopka od razpisa do imenovanja
ravnatelja v z zakonom določenem roku smo soglasno (glasovalo ZA vseh enajst članov)
sprejeli
SKLEP: Svet zavoda prične takoj s postopkom razpisa za prosto delovno mesto
ravnatelja/-ice, in sicer s 4. 4. 2016.
Na predlog predstavnikov delavcev šole je bila pripravljena in potrjena časovnica izvedbe
vseh postopkov, in sicer od razpisa do imenovanja ravnatelja/-ice (časovnica je priloga
zapisnika). Sledil je pogovor o vseh potrebnih postopkih in zadolžitvah posameznih članov.
Vsebino razpisa z navedenimi pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, bosta pripravili
predsednica ga. Andreja Klančar in namestnica sveta zavoda, ga. Angelika Lukačić. Soglasno
je sprejet dogovor o objavah razpisa v javnih občilih.
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SKLEP: Razpis o prostem delovnem mestu ravnatelja/-ice se objavi v Šolskih razgledih
(v celoti), na oglasni deski Zavoda za zaposlovanje (v celoti), v Primorskih novicah in
Delu pa kot notica s povezavo na spletno stran šole (v celoti).
Po razpravi o roku zbiranja prijav je bil sprejet
SKLEP: Kandidati naj oddajo prijave za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice v 15 dneh
od objave razpisa v prejšnjem sklepu navedenih javnih občilih.

K 5.
-

Glede na poslovnik je potrebno določiti komisijo, ki bo pregledala prijave, in sicer
21. 4. 2016 pred sejo sveta. Po zbranih predlogih o članih komisije je bil soglasno
sprejet
SKLEP: Komisijo, ki bo odprla ovojnice, prispele z redno pošto oz. priporočeno
pošto s prijavami na razpis o prostem delovnem mestu ravnatelja oz.
ravnateljice, sestavljajo predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija ga. Andreja
Klančar, ter člana g. Matjaž Ukamar in ga. Angelika Lukačić.

-

Sprejet je bil dogovor o naslednji seji sveta, ki bo 21. 4. 2016 ob 19. uri.

Seja je bila zaključena ob 19. uri in 20 minut.

Zapisala:
Ana Horvat, l. r.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija:
Andreja Klančar, l. r.

