
Zapisnik 20. seje Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je bila v petek, 16. 03. 2017, ob 18. 00 uri v prostorih Osnovne šole 

Gradec, Bevkova ulica 3, Litija.  

Prisotni člani: Miha Jančar, Nada Golouh, Ana Terzić, Astrid Žibert, Vanja Arhnaver, Barbara Avbelj, Marko Zajc, 

Sevludin Halilović, Andreja Bregar Rop.  

Ostali prisotni: ravnateljica Tatjana Gombač, sindikalna zaupnica Urška Pišek.  

Opravičeno odsotni: Tjaša Brinovec Obolnar.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 19. redne seje 

2. Potrditev novega člana Sveta zavoda 

3. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2016 

4. Postopek imenovanja ravnatelja 

5. Razno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sejo Sveta zavoda je pričela ga. Vanja Arhnaver s pozdravom navzočim, preverila prisotnost: od 11 članov Sveta zavoda je 

bilo na začetku pristnih 8 članov. Ob 18.10 se nam je pridružil še 9. član Marko Zajc. En član je bilo opravičeno odsoten, kar 

pomeni, sklepčnost na seji.  

Nadaljevala je z dnevnim redom, ga prebrala in prosila navzoče za potrditev dnevnega reda.  

SKLEP št 1: Dnevni red 20. seje Sveta zavoda je bil soglasno potrjen (8 glasov).  

K tč. 1 - Pregled zapisnikov 19. seje Sveta zavoda  

Ga. Arhnaver je prebrala sklepe, ki so bili sprejeti na 19. seji. Zapisnik je bil soglasno potrjen.  

Ob 18.10 se je seji pridružil g. Marko Zajc.  

SKLEP št 2: Zapisnik 19. seje Seta zavoda je bil soglasno potrjen. (9 glasov) 

K tč. 2 – Potrditev novega člana Sveta zavoda 

Gospa Nada Golouh je poročala o izbiri novega člana Sveta zavoda iz vrst staršev.  

UGOTOVITVENI SKLEP št 3: Gospa Nada Golouh je predstavnica staršev v Svetu zavoda s pričetkom 7. 3. 2017.  

K tč. 3 – Ocena delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2016 

Najprej je ravnateljica poročala o realizaciji programa.  

Nadaljevali sta ga. Ana Terzić in ga. Astrid Žibert, ki sta poročali o tem, kako so zaposleni ocenili delo ravnateljice. 

Glasovalo je 58 zaposlenih, ena glasovnica je bila neveljavna.  

Dogovor med predstavniki zaposlenih v Svetu je bil, da damo oceno, ki je aritmetična sredina vseh ocen, ki so jih dali 

zaposleni.  

Člani Sveta so podali svoje ocene dela ravnateljice. G Sevludin Halilović je zbral vse listke z ocenami in izračunal povprečno 

oceno. Ta znaša 83 %.  

SKLEP št 4: Ocena delovne uspešnosti ravnateljice (83 %) v letu 2016 je bila soglasno potrjena. (9 glasov) 

G. Jančar je predlagal, da se 5. točka: Razno izvede pred 4. točko: Postopek imenovanja ravnatelja. To je utemeljil s tem, da 

ravnateljici in sindikalni zaupnici ne bi bilo treba čakati na nadaljevanje seje. S predlogom so se strinjali vsi člani Sveta. Zato 

smo prešli na 5. točko dnevnega reda: Razno.  

K tč. 5 – Razno 

Pod to točko ni bilo razprav, predlogov, pobud… 



K tč. 4 – Postopek imenovanja ravnatelja 

Pred začetkom 4. točke dnevnega reda sta sejo Sveta zapustili ravnateljica in sindikalna zaupnica.  

Pred odpiranjem prispelih prijav smo dorekli terminski plan aktivnosti, ki bodo sledile v zvezi z imenovanjem ravnatelja: 

 17. 03. 2017 – obvestimo kandidate o dopolnitvah prijav, 

 27. 03. 2017 – skrajni rok za dopolnitev prijave, 

 03. 04. 2017 – Svet zavoda pisno zaprosi Svet staršev, ustanoviteljico in zaposlene za mnenje o kandidatih, 

 03. 04. 2017 – članom Sveta zavoda se pošlje »skenirne« programe kandidatov v PDF formatu, 

 03. 04. 2017 – pošljemo obvestilo o predstavitvah kandidatov, 

 12. 04. 2017 – skrajni rok za potrditev predstavitev s strani kandidatov, 

 19. 04. 2017 – kandidati se predstavijo Svetu staršev in zaposlenim ter predstavnikom Sveta zavoda imenovanim s 

strani ustanoviteljice, 

 24. 04. 2017 – skrajni rok, do katerega lahko prispe mnenje o kandidatih. Kasnejših ne upoštevamo.  

 25. 04. 2017 – naslednja seja Sveta zavoda, na katero bodo povabljeni tudi vsi kandidati.  

Določili smo kriterije za vrstni red predstavljanja: 

1. prvi kriterij je datum prejema prijave 

2. drugi kriterij je abecedni vrstni red priimka 

3. tretji kriterij je abecedni vrstni red imena 

Določili smo prostor in uro predstavitev: 

 v predavalnici se kandidati predstavijo zaposlenim, z začetkom ob 16.00, 

 v zbornici se kandidati predstavijo Svetu staršev in predstavnikom sveta zavoda imenovanim s strani ustanoviteljice 

z začetkom ob 17.00, 

Člani Sveta zavoda, ki so predstavniki občine, se pridružijo predstavitvi v zbornici.  

Časovna omejitev predstavitve: 

 15 min za predstavitev, 

 15 minut za vprašanja in odgovore, 

 15 minut za rezervo.  

Predstavitve naj imajo poudarek na programu in viziji. Lahko na kratko povzamejo tudi življenjepis.  

Zaposlenim in staršem se pošlje skupno obvestilo o predstavitvah.  

Vse kandidate se 25. 04. povabi na sejo Sveta zavoda, kjer jim člani Sveta postavimo še nekaj dodatnih vprašanj. Vprašanja 

bodo določena vnaprej. Prisotnost kandidatov je zaželena.  

Življenjepisi kandidatov bodo na vpogled v tajništvu šole. Ob podpisu si jih bodo zainteresirani lahko ogledali. Skeniranje, 

kopiranje ali fotografiranje življenjepisov ni dovoljeno.  

Pred odpiranjem prijav je predsednica sveta na mizi vzela v roke zaprto kuverto prijav na razpis za ravnatelja, katero je pred 

tem prejela iz tajništva. Po odprtju kuverte je bilo ugotovljeno, da se v kuverti nahaja zapisnik o sprejemu prispelih vlog iz 

katerega je razvidno, da so na razpis prispele 4 vloge in sicer: 

 dne 01. 03. 2017 vloga ga. Elise Tawitian, katera je bila dostavljena po pošti. Oseba, ki je pošto prevzela, se je na 

zapisniku tudi podpisala.  

 dne 02. 03. 2017 vloga ga. Tatjane Gombač, katera je bila dostavljena osebno. Oseba, ki je prijavo prevzela, se je 

na zapisniku tudi podpisala.  

 dne 03. 03. 2017 vloga g. Damjana Štrusa, katera je bila dostavljena po pošti. Oseba, ki je pošto prevzela, se je na 

zapisniku tudi podpisala.  

 dne 03. 03. 2017 vloga g. Tadeja Bračka, katera je bila dostavljena po pošti. Oseba, ki je pošto prevzela, se je na 

zapisniku tudi podpisala.  

Drugih zabeležb na zapisniku o sprejemu pošte ni zabeleženih.  

Po pregledu zapisnika je predsedujoča pričela z odpiranjem prispelih vlog, katere so bile v kuverti zložene po datumu 

prejetja.  

Pri tem je bilo pri pregledu vlog ugotovljeno: 

 kuverta z označeno št. 1 vsebuje vlogo ga. Elise Tawitian. Po odprtju kuverte vloge je bilo ugotovljeno, da vloga 

vsebuje vse potrebne priloge zahtevane v razpisu, 

 kuverta z označeno št. 2 vsebuje vlogo ga. Tatjane Gombač. Po odprtju kuverte vloge je bilo ugotovljeno, da vloga 

vsebuje vse potrebne priloge zahtevane v razpisu, 

 kuverta z označeno št. 3 vsebuje vlogo g. Štrus Damjana. Pri odpiranju kuverte vloge je bilo ugotovljeno, da je 

kuverta na krajši stranici odprta. Pri pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da vloga vsebuje vse potrebne priloge 



zahtevane v razpisu. Prav tako je na prvi strani naveden seznam prilog v vlogi in vloga vsebuje vse dokumente, ki 

so navedeni v dokumentu, 

 kuverta z označeno št. 4 vsebuje vlogo g. Tadeja Bračka. Po odprtju kuverte vloge je bilo ugotovljeno, da vloga 

vsebuje vse potrebne priloge zahtevane v razpisu.  

Po pregledu prispelih vlog je predsedujoča člane seznanila z vsebino poštne pošiljke, ki je na šolo prispela 14. 03. 2017, v 

kateri g. Tadej Braček podaja odstopno izjavo od kandidature za ravnatelja OŠ Gradec.  

 

SKLEP št 5: Programi dela kandidatov se »skenirajo« in se 3. aprila v PDF formatu pošljejo vsem članom Sveta. 

Sklep je bil soglasno potrjen. (9 glasov) 

 

SKLEP št 6: Vse vloge izpolnjujejo zahtevane pogoje. Na podlagi dopisa iz dne 14. 03. 2017 je razvidno, da je en 

kandidat odstopil od kandidature. Sklep je bil soglasno potrjen. (9 glasov) 

 

SKLEP št 7: Na podlagi prispele dokumentacije Svet zavoda ugotavlja, da so se na razpis prijavili trije kandidati: 

Elisa Tawitian, Tatjana Gombač in Damjan Štrus. Sklep je bil soglasno potrjen. (9 glasov) 

 

SKLEP št 8: Kandidati se bodo Svetu zavoda, Svetu staršev in učiteljskemu zboru predstavili 19. 04. 2017 po vrstnem 

redu datuma prispelosti prijav. O načinu predstavitve bodo kandidati pisno obveščeni. Sklep je bil soglasno potrjen. 

(9 glasov) 

 

Predsednica se je zahvalila vsem članom za udeležbo in zaključila sejo ob 20.45 uri.  

 

Zapisal: Predsednica Sveta zavoda 

Sevludin Halilović  Vanja Arhnaver 


