ZAPISNIK 5. sestanka SVETA ŠOLE,
ki je bil v sredo, 15. aprila 2009, ob 18. uri
v prostorih zbornice šole, na Lošci 1.

Sestanek Sveta šole je vodila predsednica Sveta šole, gospa mag. Polonca Šurca
Gerdina in vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji
dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.
2. Seznanitev z ugotovitvami inšpektorata RS za šolstvo in šport.
3. Razno
Člani Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravičila se je gospa Mojca
Krisch, ravnatelj, gospod Janez Sodja, je bil na posvetu ravnateljev na Bledu in se je
sestanku pridružil kasneje.
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole
Predsednica sveta je na kratko predstavila zapisnik 4. seje Sveta šole, ki je bil 5.
marca 2009, in prisotne člane vprašala, ali imajo kakšno pripombo na zapisnik.
SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imeli pripomb na zapisnik 4. seje, zato se zapisnik v
zapisani obliki potrdi.
2. Seznanitev z ugotovitvami inšpektorata RS za šolstvo in šport
Predsednica Sveta šole, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, je povedala, da je bil v
ponedeljek, 6. aprila 2009, na šoli izveden izredni inšpekcijski nadzor v zadevi
domnevnih nepravilnosti pri vodenju postopka imenovanja ravnatelja. Inšpekcijski
nadzor sta opravili inšpektorici za šolstvo mag. Marjanca Šteblaj in mag. Marija
Karba. Na podlagi njunega zapisnika smo v petek, 10. aprila 2009, prejeli od
Inšpektorata RS za šolstvo in šport Predlog za ustavitev postopka imenovanja
ravnatelja. Današnji sestanek je bil sklican preko e-pošte in fotokopijo predloga so
člani dobili na sestanku. Pri inšpekcijskem nadzoru je bila navzoča namestnica
predsednice Sveta šole, gospa Katarina Kobal. Na kratko je predstavila potek in
ugotovitve inšpektoric. Predlog za ustavitev postopka so si člani prebrali. Za lažje
nadaljevanje oziroma pravilno odločitev Sveta šole glede na predlog si je
predsednica pridobila mnenje odvetnice Jožice Bauman Gašperin. Njeno mnenje so
člani prejeli prav tako na seji in po prebranih odgovorih se je začela razprava, kaj je v
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danem primeru najbolje narediti. Ravnatelju mandat poteče 15. maja 2009, do takrat
bo celoten nov postopek nemogoče izpeljati in tako so se člani na predlog gospe
Vesne Mrak odločili za imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja in soglasno sprejeli
1. SKLEP k točki 2: Postopek imenovanja ravnatelja OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika ni bil uspešen in se zaključi.
2. SKLEP k točki 2: Vse prijavljene kandidate se pisno obvesti o
neimenovanju ravnatelja OŠ Ivana Cankarja Vrhnika.
Vsem prijavljenim kandidatom za ravnatelja se pošlje dopis o neimenovanju
ravnatelja, prav tako se dopis pošlje na Inšpektorat RS za šolstvo in šport, da je
postopek imenovanja ustavljen.
Člani so se dogovorili, da se ponovno sestanejo v ponedeljek, 20. aprila 2009, ob 18.
uri in sprejmejo sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika. Vabila bodo poslana po e-pošti.

Overovatelja zapisnika:
Katarina Kobal _______________________
Marko Jakopič ______________________

Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednica Sveta šole:
mag. Polonca Šurca Gerdina
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