Datum: 25. 2. 2019
Številka: 900-1/2019/1
ZAPISNIK
13. seje Sveta šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj.
Prisotni člani Sveta šole: Petra Žontar, Andreja Šuštar Konc, Nina Erzin, Suzana Beguš, Kurti
Rakipov, Jure Sajovic.
Opravičeno odsotni: Mojca Škarabot.
Neopravičeno odsotni: Marko Petrić, Nada Pantelić, Meta Kraljič, Lara Jurajevčič.
DNEVNI RED:
1. Pregled prisotnosti.
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje.
3. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2018.
4. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.
5. Pričetek postopka imenovanja ravnatelja.
6. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja.
7. Razno.
K1. Pregled prisotnosti.
Predsednica Sveta šole Petra Žontar je preverila prisotnost in pozdravila navzoče člane. V
dnevni red se je dodala nova točka pod zaporedno št. 4, in sicer potrditev spremembe
Finančnega načrta za leto 2018.
K2. Potrditev zapisnika prejšnje seje.
Na zapisnik prejšnje seje vprašanj in pripomb ni bilo, zato je bil zapisnik s strani članov Sveta
šole soglasno potrjen.
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je soglasno potrjen.
K3. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2018.
Računovodkinja Marija Ahačič in ravnatelj Aleš Žitnik sta podrobno predstavila finančno in
poslovno poročilo za leto 2018. Člani Sveta šole so gradivo predhodno prejeli po pošti.
Vprašanj, predlogov in pripomb na Letno poročilo ni bilo.
SKLEP 1: Letno poročilo za leto 2018 je bilo soglasno potrjeno.
SKLEP 2: Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklega leta v znesku 1.315 eur se porabi za
nabavo IKT opreme v okviru projekta SIO2020.
K4. Potrditev finančnega načrta za leto 2018.
Mestna občina Kranj nam je zagotovila dodatna sredstva za računalniško opremljanje v višini
2.560,00 eura, zato je potrebno sprejeti popravljen finančni načrt.
SKLEP: Finančni načrt za leto 2018 je bil soglasno sprejet.
K5. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018.
Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo
zavoda smo vrednotili na naslednji način:
1. Realizacija obsega programa – do 25%
2. Kakovost izvedbe programa – do 35%
3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35%
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4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5%.
SKLEP: Svet zavoda je na seji dne, 22. 2. 2019 ugotovil:
1. Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičen do dela plače za delovno
uspešnost.
2. Ravnatelj je dosegel 94% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost.
K6. Pričetek postopka imenovanja ravnatelja.
Predsednica Sveta zavoda je člane seznanila, da se ravnatelju izteče sedanji mandat 2. 6. 2019
ter da je potrebno začeti s postopkom imenovanja ravnatelja. V ta namen je predstavila faze
samega postopka.
SKLEP: Soglasno je bil potrjen predlog predsednice Sveta zavoda, da se začne postopek
imenovanja ravnatelja.
K7. Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja.
Predsednica Sveta zavoda je seznanila člane sveta, da se v skladu z 58. členom ZOFVI ravnatelj
imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, ki je določen z zakonom. Svet šole mora
sprejeti sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja. V ta namen je predstavila predlagano
besedilo razpisa ter objavo v sredstvih javnega obveščanja.
SKLEP: Soglasno je bil sprejet sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja. Razpis bo
objavljen v Uradnem listu RS in v časopisu Gorenjski glas.
BESEDILO RAZPISA:
SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Kidričeva 49, 4000 Kranj
razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
delovno mesto
RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-a mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 3. 6. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji
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in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE FRANCETA PREŠERNA KRANJ, Kidričeva 49, 4000 Kranj, s
pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, zaželen je
tudi življenjepis.
Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
K8. Razno.
Pod točko razno vprašanj in pripomb ni bilo.
Seja končana ob 20. uri.

Zapisala:
Nataša Jerše

Predsednica Sveta šole:
Petra Žontar
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