ZAPISNIK
5. seje sveta šole z dne, 8. 5. 2013 ob 16.30 uri v zbornici šole.
PRISOTNI: Aleš Dakić, Igor Pigac, Boštjan Petelinc, Natalija Orlić, Urška Povšnar Tomić,
Franjo Filipović, Marjetka Cigale, Maja Jug, Primož Pintarič, Katja Kovačič
Kokošar, Nadja Korelc.
VABLJENI:
ravnateljica šole
pomočnica ravnateljice
vodja PŠ Hrušica
sindikalna zaupnica

– Nataša Krajnčan,
– Lilijana Pesek
– Marjetka Cigale
– Romana Šarec Rojc

Sejo je vodil predsednik sveta šole, gospod Aleš Dakić.
K 1/
SPREJEM DNEVNEGA REDA
Na predlagani dnevni red člani sveta šole niso imeli pripomb ali dodatnih predlogov.
SKLEP:
Člani sveta šole so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem zapisnika 2., 3. in 4. seje ter pregled uresničitve sklepov
Sprejem finančnega načrta za leto 2013
Pobude, predlogi, vprašanja
Izbira kandidata/kandidatke za ravnatelja/ravnateljico šole

K – 2/
Na zapisnik 2., 3. in 4. seje sveta šole člani sveta šole niso imeli pripomb ali dodatnih
predlogov. Realizirani so bili tudi vsi sklepi.
SKLEP: Člani sveta šole so zapisnik 2., 3. in 4. seje sveta šole soglasno sprejeli.
K – 3/
SPREJEM FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013
Finančni načrt je na kratko obrazložila ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Povedala je samo
spremembe, ki so nastale (pridobitev finančnih sredstev na razpis Mestne občine Ljubljana, in
sicer o sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL v letu 2013 s področja podpornih
storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok).
Pripomb ali dodatnih predlogov člani sveta šole niso imeli.

SKLEP: Člani sveta šole so z dvigom rok Finančni načrt soglasno sprejeli.
Finančni načrt je priloga zapisniku.
K – 4/
POBUDE, PREDLOGI, VPRAŠANJA
Pri tej točki člani sveta šole niso imeli nobenih vprašanj, predlogov ali pobud.
K – 5/
IZBIRA KANDIDATA/KANDIDATKE ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO ŠOLE
Pri obravnavi te točke je ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan sejo zapustila.
Predsednik sveta šole, gospod Aleš Dakić je povedal, da je na vrsti najbolj pomembna točka
dnevnega reda, in sicer izbira kandidatke/kandidata za ravnatelja/ravnateljico šole.
Poudaril je, da si je po predstavitvi vseh kandidatov vsak o vsakem ustvaril svoje mnenje.
Podal je informacije o glasovanju učiteljskega zbora o kandidatki, in sicer gospe Nataši
Krajnčan so namenili 31 glasov, drugi predstavnici iz kolektiva, gospe Elviri Sušec pa 22
glasov. S strani učiteljskega zbora je torej gospa Nataša Krajnčan dobila večino glasov
oziroma pozitivno mnenje.
O glasovanju na svetu staršev so poročali tudi predstavniki sveta staršev, in sicer gospod
Franjo Filipović, gospa Natalija Orlić in gospa Urška Povšnar Tomić. Povedali so, da so
kandidatki gospe Nataši Krajnčan namenili 7 glasov, 1 glas pa kandidatki Elviri Sušec. Ostale
glasove so namenili drugim kandidatom. Tudi starši so pozitivno mnenje namenili kandidatki
gospe Nataši Krajnčan.
Predsednik sveta šole, gospod Aleš Dakić je še povedal, da je župan in Oddelek za predšolsko
vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana – ustanovitelj prav tako podal pozitivno
mnenje h kandidaturi gospe Nataše Krajnčan.
Po koncu razprave je predsednik sveta šole, gospod Aleš Dakić člane sveta šole vprašal, na
kakšen način bi izpeljali glasovanje. Glede na vsa pozitivna mnenja za kandidatko je
predlagal javno glasovanje, s čimer so se strinjali tudi ostali člani.
Po obrazložitvi o načinu glasovanja so člani sveta šole kandidatki, gospe Nataši Krajnčan
namenili 10 glasov, 1 članica sveta šole se je vzdržala. Člani sveta šole zato o ostalih petih
kandidatih niso več glasovali.
SKLEP:
Člani sveta šole so za ravnateljico šole izbrali gospo Natašo Krajnčan, že dosedanjo
ravnateljico. Svet šole zaprosi za mnenje še ministra, Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, ki naj bi mnenje sporočil v roku 30 dni. Po tem datumu svet šole imenuje ravnateljico s
sklepom.
Izbrana kandidatka nastopi delo 1. 9. 2013 za dobo petih let.
Seja sveta šole je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisnikarica
Majda Babnik

Predsednik sveta šole
Aleš Dakić

