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Datum. 21. 5. 2019 

Številka: 900-1/2019/4 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

17. seje Sveta Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

 

 

Prisotni člani sveta šole: Petra Žontar, Mojca Škarabot, Andreja Šuštar Konc, Marko Petrić, Meta Kraljič, 
Lara Jurajevčič. 
Opravičeno odsotni: Nina Erzin, Suzana Beguš, Nadja Pantelič, Jure Sajovic, Kurti Rakipov. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled prisotnosti. 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Imenovanje 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 soglasno potrjen. 

 

K3. Imenovanje ravnatelja. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je podalo pozitivno mnenje k predlogu za imenovanje 

Aleša Žitnika za ravnatelja Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. Številka mnenja 0141-89/2019/2 z dne 

6. 5. 2019.  

Svet šole je odločil o imenovanju ravnatelja s sklepom. 

 

  

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE FRANCETA PREŠERNA KRANJ 

Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj 

  

  

Številka: 1105-00072014 

Datum: 20. 5. 2019 

  

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 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,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)  

je svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj na 17. seji dne 20. 5. 2019  sprejel  naslednji 

  

SKLEP 

  

1. Za ravnatelja  zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj se imenuje Aleš Žitnik, rojen 

16. 12. 1957, stanujoč Bičkova ulica 10, Kranj. 

  

2. Imenovani ravnatelj izpolnjuje pogoje v skladu z drugim odstavkom 53. člena ZOFVI in 9. 

člena ZOFVI-H. 

       

 

3. Mandat ravnatelja traja pet let in začne teči 3. 6. 2019.  
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4. Imenovani ravnatelj bo imel status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v Osnovni šoli 

Franceta Prešerna Kranj. 

 

5. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. 

 

6. Plača imenovanega se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 

 

 

OBRAZLOŽITEV (okvirne sestavine): 

 

- Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj je v časopisu Gorenjski glas, dne 1. 3. 2019    

razpisal delovno mesto ravnatelja zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj.. 

- Na razpis sta se prijavila dva kandidata. 

- Svet zavoda je po pregledu prispelih prijav ugotovil, da so bile vse prijave oddane pravočasno. 

- Svet zavoda je dne, 1. 4. 2019 za mnenje zaprosil učiteljski zbor, svet staršev  in lokalno 

skupnost.  

- Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora, obrazloženega mnenja sveta staršev in 

obrazloženega mnenja lokalne skupnosti, po pregledu dokazil o izpolnjevanju pogojev (dokazila o 

izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, opravljeni šoli za ravnatelje, program vodenja zavoda, 

dokazila o nekaznovanosti in druga dokazila) je svet zavoda na seji dne 23. 4. 2019  za ravnatelja 

zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj izbral Aleša Žitnika. 

- Svet šole je dne 24. 4. 2019 za mnenje k predlogu za imenovanje kandidata za ravnatelja 

zaprosil ministra, pristojnega za šolstvo. Mnenje ministra je bilo posredovano dne 13. 5. 2019. 

- Svet šole je na seji dne 20. 5. 2019  imenoval Aleša Žitnika za ravnatelja zavoda Osnovne šole 

Franceta Prešerna Kranj. Imenovani kandidat izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi zahtevane 

pogoje za ravnatelja zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj. 

- Mandat  ravnatelja začne teči dne 3. 6. 2019. 

 

 

 

PRAVNI POUK: 

Vsak prijavljeni kandidat ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu  tega 

sklepa  zahtevati sodno varstvo pri pristojnem delovnem in socialnem sodišču, če misli da je bil 

kršen za izvedbo razpisa določeni postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev o 

imenovanju kandidata ali da imenovani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.   

 

Glasovalo je 6 članov sveta šole. Vsi so glasovali za. Sklep o imenovanju ravnatelja OŠ Franceta Prešerna 

Kranj – Aleša Žitnika je bil soglasno sprejet.  

 

 

K4. Razno  

G. Jurajevčič je zanimalo, kako se na šoli rešuje medvrstniško nasilje. 

Razvila se je debata o tej temi. Predsednica sveta je pojasnila, da je obravnava posameznih primerov od 

primera do primera različna. O dogodku se obvesti razrednike vseh vpletenih otrok, šolsko svetovalno 

službo, ravnatelja in starše. Ločeno se pogovori z otrokom žrtvijo in povzročiteljem nasilja ter po potrebi 

z opazovalci dogodka in izdela zapis pogovora z namenom razjasnitve situacije. Po potrebi se oblikuje 

načrt za preprečitev nadaljevanje nasilja.  

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                                                                                    Predsednica sveta  

Nataša Jerše                                Petra Žontar  
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