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Številka 900-1/2022/4 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

18. seje Sveta šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

 

Prisotni člani Sveta šole: Silvan Baša, Elvira Garibović, Tadeja Knific, Špela Sajovic, Kurti 

Rakipov, Aleš Bešter. 

Opravičeno odsotni: Zala Slapar. 

Neopravičeno odsotni: Andreja Šuštar Konc, Gorazd Bajd, Marko Petrić, Ksenija Zupan. 

Ostali prisotni: Aleš Žitnik, Karmen Podgoršek, Petra Žontar, Tadeja Murn. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled prisotnosti. 

2. Pravila šolske prehrane. 

3. Pričetek postopka imenovanja ravnatelja. 

4. Razno. 

 

K1.  Pregled prisotnosti. 

Predsednik Sveta zavoda je preveril prisotnost in sklepčnost ter pozdravil navzoče člane. Na 

dnevni red se med točkama 1 in 2 uvrsti nova točka in sicer Pravilnik o varovanju zaupnih 

osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled prisotnosti. 

2. Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega 

gradiva. 

3. Pravila šolske prehrane. 

4. Pričetek postopka imenovanja ravnatelja. 

5. Razno. 

 

SKLEP: Predsednik Sveta zavoda je ugotovil, da je Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna 

Kranj sklepčen. Z dvigom rok člani sveta šole soglasno sprejmejo spremenjeni dnevni red. 

 

K2. Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega 

gradiva. 

Ravnatelj Aleš Žitnik Svetu zavoda poda predlog, da se prekliče Pravilnik o varovanju zaupnih 

in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva. Pravilnik je bil sprejet 9. 12. 

2002 na Svetu zavoda.  

Nov Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo organizacijski, tehnični in 

logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v organizaciji z namenom, 

da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo 

ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali posredovanje osebnih 

podatkov, po novem sprejme ravnatelj. Pravilnik prične veljati in se začne uporabljati z dnem 1. 

7. 2022. 
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SKLEP: Na predlog ravnatelja je Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o 

varovanju dokumentarnega gradiva soglasno preklican. 

 

K3. Pravila šolske prehrane. 

Na predlog Skupne službe revizije Kranj, smo v interni pravilnik o šolski prehrani dodali člen, ki 

je zapisan v Zakonu o šolski prehrani in se glasi: »Šolska prehrana (zajtrk, subvencionirana 

malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku. Uporabniki so dolžni 

plačevati šolsko prehrano v osmih dneh po izdaji položnice, ki je izdana do 18. dne v mesecu«.  

SKLEP: Interni pravilnik o šolski prehrani je soglasno sprejet in se začne uporabljati s 1. 9. 2022.  

 

K4. Pričetek postopka imenovanja ravnatelja. 

Predsednik Sveta zavoda Silvan Baša je člane Sveta seznanil, da ravnatelju s 5. 1. 2023 zaradi 

upokojitve preneha pogodba o zaposlitvi in s tem mandat ravnatelja. V ta namen je predstavil 

faze samega postopka. Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni, da se v skladu z 58. členom 

ZOFVI ravnatelj imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, ki je določen z zakonom. 

Svet zavoda mora sprejeti sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja.  

SKLEP 1: Na podlagi ravnateljeve odpovedi Pogodbe o zaposlitvi, ki jo je Svet zavoda prejel 2. 

6. 2022 Svet zavoda ugotavlja, da ravnatelju dne 5. 1. 2023 preneha pogodba o zaposlitvi in s 

tem mandat ravnatelja. Soglasno je bil potrjen predlog predsednika Sveta zavoda, da se začne 

postopek imenovanja ravnatelja. 

SKLEP 2: Svet šole bo začel postopek za imenovanje novega ravnatelja. Predsednik Sveta 

zavoda o odpovedi ravnatelja in pričetku postopka za imenovanje ravnatelja, ki bo nastopil 

mandat 6. 1. 2023, obvesti Ministrstvo za šolstvo. 

SKLEP 3: Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja z naslednjo vsebino, bo objavljen v 

Uradnem listu Republike Slovenije in kot spletna povezava do razpisa na  spletni strani šole v 

prvih dneh septembra.  

 

BESEDILO RAZPISA:  

 

SVET ŠOLE Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj  

Kidričeva 49  

4000 Kranj  

 

razpisuje prosto delovno mesto RAVNATELJA  

 

Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 58. členom 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21); v nadaljevanjem 

besedilu: ZOFVI), in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:  

 

- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe 

druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v 

skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje   

 

- izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 

opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz 

kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper 

spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)  

 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,   

 

- ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor    
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- ima opravljen ravnateljski izpit.  

 

Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.  

 

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.  

 

Predvideni začetek dela je 6. 1. 2023.  

 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 

zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelja.  

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu,  

opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 

in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za 

kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 

postopku, dokazilo o delovnih izkušnjah). Potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence 

izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da 

kandidat ni v kazenskem postopku ne smejo biti starejša od 30 dni.    

 

pošljite priporočeno po pošti   

 

v roku osem  (8)  dni po objavi razpisa na naslov:  

 

SVET ŠOLE Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj, z 

oznako “Prijava na razpis za prosto delovno mesto RAVNATELJ”.  

 

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek 

življenjepis.  

 

Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev 

od objave tega razpisa.     

 

Predsednik/ca sveta šole  

 

SKLEP 4: Za pridobitev mnenja o ustreznosti kandidatov, ki ga bo podal učiteljski zbor se 

imenuje komisija v sestavi: 

- predsednik: Elvira Garibović 
- član: Petra Žontar 

- član: Nataša Jerše  

Člani Sveta zavoda so komisijo soglasno potrdili.  

 

K.5 Razno  

 

Pod točko razno je predsednik Sveta zavoda Silvan Baša predstavnike Sveta zavoda seznanil, 

da bo kandidiral na razpisu za ravnatelja šole. Zaradi tega se bo z dnem oddaje prijave na razpis 

samoizločil iz postopka imenovanja ravnatelja. Na podlagi 36. člena Poslovnika bo delo 

predsednika Sveta zavoda do imenovanja novega ravnatelja vodil namestnik. O tem bo 

predsednik Sveta zavoda člane Sveta zavoda seznanil pisno po elektronski pošti.  

  

Pod točko razno člani Sveta zavoda ugotavljajo, da se nekateri predstavniki Mestne občine 

Kranj – ustanoviteljice šole, redno ne udeležujejo sej Sveta zavoda. Zato Svet zavoda naproša 
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Mestno občino Kranj – ustanoviteljico šole, da svoje predstavnike opozori, naj se udeležujejo 

sej Sveta zavoda.   

 

 

Seja končana ob 21. uri. 

 

 

Pripravila:                                                                                    Predsednik Sveta šole: 

Nataša Jerše                                                                               Silvan Baša  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


