OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert
telefon: tajništvo 07 3434 780
e-naslov: tajnistvo@os-sentrupert.si

Številka: 900-1/2020/
Datum: 13. 10. 2020

ZAPISNIK
4. redne seje Sveta zavoda v šolskem letu 2020/21 (mandatno obdobje 2020–2024),
ki je bila v ponedeljek, 12. oktobra 2020, ob 18. uri, v zbornici OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert.
Prisotni: Vesna Logar (predstavnica Občine), Tereza Vene (predstavnica Občine),
Matjaž Štrukelj, (predstavnik Občine), Tanja Us Pavlin (predstavnica staršev), Anja
Zorenč (predstavnica staršev), Uroš Kirm (predstavnik staršev), Darko Golob, Katja
Končina, Katja Kramer Simončič, Sandra Kirm in Damijana Bijek (predstavniki šole);
glej listo prisotnosti
Neopravičeno odsotni: /
Opravičeno odsotni: /
Ostali prisotni: Jože Tratar, ravnatelj in Vilma Virc, sindikalni zaupnik in zapisnikar.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika zadnje seje
Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja – pregled prispelih mnenj
Izbira med prijavljenimi kandidati z javnim glasovanjem
Priprava obrazloženega predloga za imenovanje ravnatelja in priprava obveznih prilog
za mnenje ministru
Predlogi, pobude in vprašanja
Razno

K1
Člani Sveta zavoda so se soglasno strinjali s predlaganim dnevnim redom.
Sprejme se
SKLEP 2020-2024/4R/1:
Soglasno se potrdi predlagani dnevni red.

K2
Člani so po elektronski pošti prejeli zapisnik 3 redne seje Sveta zavoda. Na zapisnik
ni bilo pripomb in so ga soglasno potrdili.
Sprejme se
SKLEP 2020-2024/4R/2:
Zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 28. 9. 2020, v mandatnem
obdobju 2020-2024, se v celoti soglasno potrdi.
K3
V nadaljevanju postopka imenovanja ravnatelja je predsednica zavoda prisotne
seznanila s prejetimi mnenji s strani lokalne skupnosti, sveta staršev in učiteljskega
ter vzgojiteljskega zbora. Občina Šentrupert je v svojem mnenju o kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, podala pozitivno mnenje za oba kandidata. Svet
staršev se je odločil, da podpira kandidata Jožeta Tratarja. Učiteljski in vzgojiteljski
zbor OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert je na podlagi izvedenih volitev, ki so bila 29. 9.
2020, izglasovalo s 37 glasovi in eno neveljavno glasovnico, Jožeta Tratarja.
Kandidatka Olga Vodopivec ni prejela nobenega glasu.
Na podlagi prispelih mnenj se sprejme:
SKLEP 2020-2024/4R/3:
Mnenja kandidatov za razpisano delovno mesto ravnatelja s strani Občine
Šentrupert, Sveta staršev ter učiteljskega in vzgojiteljskega zbora so prispela
pravočasno in v zakonitem roku.
K4
Člani so se na 2. redni seji Sveta zavoda s sklepom št. 2020-2024/2R/4/4 odločili, da
bo glasovanje za imenovanje ravnatelja potekalo javno, z dvigom rok. Glasovali so
med kandidatoma Jožetom Tratarjem in Olgo Vodopivec. Jože Tratar je prejel 11
glasov, medtem ko kandidatka Olga Vodopivec ni prejela noben glas.
Sprejme se:
SKLEP 2020-2024/4R/4-1:
Soglasno se z 11 glasovi za in nobenemu proti imenuje Jožeta Tratarja za
ravnatelja OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, za mandatno obdobje 5-ih let.
K5
Na podlagi izglasovanja kandidata za ravnatelja se pripravi obrazloženo mnenje in se
ga posreduje v mnenje ministrici. Po prejetju mnenja ministrice se svet odloči o
imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Če
ministrica ne poda mnenje v 30 dneh od dneva, ko je bilo zanj zaprošeno, se svet lahko
odloči o imenovanju brez tega mnenja.

Člani Sveta zavoda so se odločili, da po prejetem pozitivnem mnenju ministrice za
potrditev Sklepa o imenovanju ravnatelja skličejo korespondenčno sejo.
Sprejme se:
SKLEP 2020-2024/4R/5-1:
Oblikuje in pošlje se obrazložen predlog za imenovanje ravnatelja Jožeta
Tratarja, v mnenje pristojni ministrici.

Sprejme se:
SKLEP 2020-2024/4R/5-2:
Po prejetju pozitivnega mnenja s strani ministrice bomo sprejeli Sklep o
imenovanju ravnatelja Jožeta Tratarja za obdobje petih let. Za potrditev sklepa
se skliče korespondenčno sejo.
Sprejme se:
SKLEP 2020-2024/4R/5-3:
Po

potrditvi

Sklepa

o

imenovanju

ravnatelja

Jožeta

Tratarja,

korespondenčni seji, se pisno obvesti oba kandidata.
K6
Gospod Matjaž Štrukelj je predlagal, naj bi se Svet zavoda vključeval v zadeve v zvezi
z igriščem.
K7
Pod točko razno je stekla razprava o sodbi, ki poteka na sodišču.
Predlaga se, da g. Matjaž Štrukelj organizira sestanek s predstavniki staršev, Sveta
zavoda, županom in občinskega sveta.
Seja se je zaključila ob 19.35.

Zapisnik zapisala:
Vilma Virc,
poslovna sekretarka

Sejo vodila:
Katja Končina,
predsednica Sveta šole

na

