Svet šole OŠ Prebold
Številka: 900-1/2018 (366/18)
Datum: 5. 7. 2018
ZAPISNIK
20. seje Sveta šole Osnovne šole Prebold, ki je bila v sredo, 27. 6. 2018, ob 19. uri v zbornici
šole.
PRISOTNI: Lilijana Kač, Manica Ocvirk, Boštjan Herodež, Rok Kodrun, Gregor Zagoričnik,
Alenka Končina Zagožen, Bojana Hrovat, Darja Melinc Miklič, Antonija Ocvirk, Milojka
Kupec, Mateja Matko.
OSTALI PRISOTNI: Peter Žurej (3. točka), Marjan Plavčak
Gospa predsednica je pozdravila vse prisotne in povedala, da se bo gospod Žurej, v. d.
ravnatelja pridružil pri tretji točki.
Prebrala je dnevni red, s katerim so se vsi strinjali in ga soglasno potrdili.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 19. seje
2. Izbira ravnatelja/-ice med kandidati
3. Pobude in predlogi
1.
Predsednica je povedala, da je zapisnik 19. seje poslala v pregled pravnici, ki ji je predlagala
nekaj dopolnitev. Tudi za to sejo je bila pravnica za nudenje pravne pomoči telefonsko
dosegljiva. Predlagane dopolnitve:
 3. točka, prvi stavek – Predstavniki sveta šole so prejeli vloge z življenjepisom in
programom vodenja zavoda vseh štirih kandidatov.
 Zapis oz. dopolnitev drugega stavka pred 5. sklepom – V kolikor koga zanima še kakšno
dokazilo (o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, opis delovnih izkušenj, potrdilo iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku), ki ni
priloženo, lahko to pregleda pri gospe predsednici, ki hrani vloge skupaj z zapisom
pregleda pravočasnosti in popolnosti vlog.
Prebrala je še ostale sklepe, ki so bili sprejeti na 19. seji.
SKLEP 1: Svet šole OŠ Prebold je z 11 glasovi sprejel in potrdil zapisnik 19. seje s
predlaganimi dopolnitvami.
2.
Predsednica je povedala, da so vsa mnenja, za katera so bili zaprošeni lokalna skupnost,
učiteljski in vzgojiteljski zbor, svet staršev šole in vrtca, prispela v zakonitem roku. Prispela
mnenja so se odpirala na sami seji. Najprej je prebrala zapisnik predstavitve kandidatov, ki ga

je pisala Mateja Matko. Razvila se je razprava, kjer so bili člani sveta enotnega mnenja, da ni
bilo primerno, da je gospod Račečič poslušal ostale kandidate. Na 19. seji Sveta OŠ Prebold je
bil namreč sprejet sklep, da se kandidati med seboj ne poslušajo. Zdelo se jim je nedostojno in
nedopustno, da kljub opozorilom predsednice sveta šole ni želel zapustiti dvorane, kjer je
potekala predstavitev.
Prebrala je mnenja:
 Lokalna skupnost je podprla kandidata Petra Žureja.
 Svet staršev šole je podprl kandidata Petra Žureja.
 Svet staršev vrtca je podprl kandidata Petra Žureja.
 Učiteljski in vzgojiteljski zbor je z večino glasov podprl kandidata Petra Žureja.
Predsednica je predlagala tričlansko komisijo za izvedbo tajnega glasovanja: Gregor
Zagoričnik, Boštjan Herodež in Darja Melinc Miklič.
SKLEP 2: Svet šole OŠ Prebold je z 11 glasovi potrdil tričlansko komisijo za izvedbo
tajnega glasovanja v sestavi:
 Gregor Zagoričnik – predsednik
 Boštjan Herodež – član
 Darja Melinc Miklič – članica
Najprej je bila odprta razprava, v kateri je gospoda Kodruna zanimalo, če je možno dvokrožno
glasovanje v primeru, da bodo glasovi pokazali, da ni možno v prvem krogu izbrati kandidata
za ravnatelja/-ico.
Na tej točki je gospa predsednica zaprla sejo in prosila sindikalnega zaupnika ter zapisnikarico,
da za čas razprave sejo zapustita. Sejo sta zapustila ob 19.45.
Po končani razpravi, ob 20.20, se je gospa zapisnikarica ponovno pridružila seji. Razprava je
bila končana brez sprejetih sklepov.
Pred začetkom tajnega glasovanja je predsednik komisije gospod Gregor Zagoričnik povedal,
da je prejel 11 praznih in ožigosanih glasovnic ter skrinjo za oddajo glasov. Podal je navodila,
kako se glasuje, in predstavniki so začeli s tajnim glasovanjem. Na koncu je komisija preštela
glasove in podala poročilo, zapisano v zapisniku komisije za ugotovitev rezultatov tajnega
glasovanja o mnenju za ravnatelja/-ico šole.
SKLEP 3: Svet šole OŠ Prebold je med prijavljenimi kandidati za delovno mesto
ravnatelja izbral kandidata Petra Žureja. Obrazložen predlog za imenovanje kandidata
Petra Žureja za ravnatelja bo posredovan ministrstvu v mnenje.
3.
Ob 20.55 sta se seji pridružila sindikalni zaupnik in v. d. ravnatelja.
Predsednica je prebrala anonimno pismo, ki je bilo naslovljeno na Svet šole OŠ Prebold v zvezi
s pritožbami na posamezne učitelje. Pismo z enako vsebino so prejeli tudi Občina Prebold, Rok
Kodrun, Gregor Zagoričnik ter predsednik sveta staršev šole.
Gospod Žurej, v. d. ravnatelja je dodal, da je podobno pismo prejel tudi Inšpektorat RS za
šolstvo in šport, saj je bil šoli izdan poziv za izjasnitev in ukrepanje v zvezi z domnevnimi
kršitvami predpisov, ki so bile zapisane v pobudi. Na poziv ministrstva je že odgovoril.
Predstavniki so se odločili, da vsebine anonimnega pisma ne bodo komentirali ali o njem

razpravljali. Bili so enotni, da se samo zapiše, da je svet šole bil seznanjen z anonimnim
pismom.
Gospod Žurej je dodal, da je skupina za pripravo hišnega reda in ostalih šolskih dokumentov s
svojim delom pri koncu. Glede ukrepov ob kršitvi pravil pa je dejal, da se zaveda, da bo
potreben do vsakega kršitelja individualen pristop.
Gospo predsednico je zanimalo, kako je z izgradnjo dveh učilnic, ki jih potrebujemo že z
jesenjo. Gospod Žurej je povedal, da je občina pripravila načrt, v katerem predlaga, da se novi
učilnici sezidata na prostoru med kuhinjo in starim delom, hkrati pa se obnovi in poveča kuhinjo
ter jedilnico, ki sta prenove in posodobitve potrebni.
Gospod Plavčak je opozoril, da občina vedno ne upošteva mnenja strokovnjakov, kar se je
pokazalo pri preplastitvi zunanjega igrišča. Ob tem je gospod Kodrun ponovno postavil
vprašanje o obnovi parketa v veliki telovadnici, na dotrajanost katerega že dlje časa opozarjajo
njeni uporabniki, izpostavljeno pa je bilo tudi na seji sveta. Gospod Žurej je odgovoril, da
trenutno denarja za obnovo parketa ni.
Bili so si enotni, da je občina že nekaj časa seznanjena z nujnostjo izvedbe določenih
obnovitvenih in gradbenih del v zavodu. Odločitve o sami izvedbi pa so v njeni domeni.

Seja je bila zaključena ob 21.40.

Zapisnikarica:
Štefka Podgorski

Predsednica sveta šole:
Bojana Hrovat

