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ZAPISNIK 

 

16. seje Sveta šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

 

Prisotni člani sveta šole: Petra Žontar, Nina Erzin, Suzana Beguš, Mojca Škarabot, Kurti Rakipov, Nada 

Pantelić, Meta Kraljič, Marko Petrić. 
Opravičeno odsotni: Andreja Šuštar Konc, Jure Sajovic, Lara Jurajevčič.  
 

DNEVNI RED: 

1. Pregled prisotnosti. 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Izbira med prijavljenimi kandidati za ravnatelja. 

4. Razno. 

 

 

K1. Pregled prisotnosti. 

Predsednica sveta šole je preverila prisotnost in pozdravila navzoče. 

 

K2. Potrditev zapisnika prejšnje seje. 

Vprašanj, pripomb ali predlogov na zapisnik prejšnje seje ni bilo, zato je bil zapisnik 15. seje soglasno 

potrjen. 

SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen. 

 

K3. Izbira med prijavljenimi kandidati za ravnatelja. 

Predsednica sveta šole je povedala, da so na svet šole pravočasno prispela mnenja o kandidatih za 

ravnatelja: 

- Mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. 

- Mnenje sveta staršev. 

- Mnenje lokalne skupnosti. 

Pred člani sveta šole je odprla vse tri kuverte in jih seznanila z njihovo vsebino. Na vsebino mnenj člani 

sveta niso imeli pripomb. Nato je člane pozvala, da se je potrebno dogovoriti o načinu glasovanja o 

kandidatu za ravnatelja. Glasovanje je lahko tajno ali javno. Prispela mnenja so tudi priloga zapisnika. 

SKLEP 1: Člani sveta šole so soglasno sprejeli sklep, da se bo o kandidatu za ravnatelja odločalo z javnim 

glasovanjem v skladu s poslovnikom sveta šole.  

 

Predsednica je pozvala vse prisotne člane, da se najprej izrečejo tisti, ki so za sprejem predloga, da se za 

ravnatelja imenuje Aleša Žitnika in nato tisti, ki so za sprejem predloga, da se za ravnatelja imenuje 

Aleksandra Gubeta.  

Rezultat glasovanja: 

- 8 glasov za Aleša Žitnika 

- 0 glasov za Aleksandra Gubeta. 

SKLEP 2: Na podlagi javnega glasovanja se na prosto delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Franceta 

Prešerna Kranj izbere gospoda Aleša Žitnika, Bičkova ulica 10, Kranj, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa.  

 

SKLEP 3: Svet zavoda bo posredoval predlog za imenovanje ravnatelja z vsemi potrebnimi prilogami 

pristojnemu ministru, da poda mnenje o izbiri.  

 

 

 

 

K4: Razno. 
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Pod točko razno vprašanj in pripomb ni bilo. 

 

 

Seja končana ob 19.15. 

 

 

 

 

Pripravila:                                                                                     Predsednica sveta šole: 

Nataša Jerše                                                                                Petra Žontar     

 

 

Priloge: 

- Mnenje sveta staršev. 

- Mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. 

- Mnenje lokalne skupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


