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ZAPISNIK 1. izredne seje seje  
(mandat 2008 – 2012) Sveta šole OŠ Vrhovci, 

ki je bila pisarni ge. ravnateljice 17. 3. 2009, s pričetkom ob 16.00. 
 
 
 
Prisotni: Marija Horvat, Saša Obran, Gregor Pleše, Kristina Umek Jenko, Alenka 
Pleško, Irena Gerjol Osipovič, Nataša Golec, Nevenka Krašovec. 
 
Odsotna: Nada Vodušek  
 
Predsednica sveta šole Nataša Golec je pozdravila vse prisotne in ugotovila 
sklepčnost. Prisotne je pozdravila tudi ravnateljica Marjanca Vampelj in člane sveta 
obvestila, da bo v sosednji pisarni in da jo lahko v času seje kadarkoli pokličejo, če bi 
potrebovali ali želeli tudi njeno mnenje. 
 
Ga. Golec je člane seznanila, da je izredno sejo sklicala na pobudo dveh članic sveta 
zaradi njunih pomislekov glede objave razpisa delovnega mesta ravnatelja. Mnenje 
članice sveta ge. Kristine Umek Jenko je predsednica sveta prejela, tako kot vsi 
ostali člani sveta, po elektronski pošti in je priloga tega zapisnika. Članica sveta ga. 
Irena Gerjol Osipovič pa je svoje razmišljanje in pomislek predsednici sveta 
posredovala ustno.  
 
Ga. Golec je članom pojasnila, da je skupaj s poslovno sekretarko, v skladu s 
sklepom o razpisu delovnega mesta ravnatelja, ki je bil sprejet na 3. seji, 19. 2. 2009, 
poslala celotno besedilo razpisa na uredništvo Uradnega lista, obvestili o razpisu kot 
»pasici« pa na uredništvi Šolskih razgledov in Dela.  
 
V času šolskih počitnic, 26. 2. 2009, je ga. Golec prejela klic iz šole. Poslovna 
sekretarka jo je obvestila, da je klicala urednica Šolskih razgledov, ravnateljica 
Marjanca Vampelj pa ji je opisala pogovor z urednico, ki ji je povedala, da lahko 
objavi samo celoten razpis, »pasice« pa ne. Ga. Vampelj je predsednici sveta 
zagotovila, da s poslovno sekretarko nista ukrepali, urednico pa prosili, če lahko 
počaka na telefonski klic predsednice, ko se vrne z dopusta. Ga. Golec je urednico 
Šolskih razgledov poklicala v ponedeljek, 2. 3. 2009. Članom sveta je ga. Golec 
opisala pogovor z urednico, ki je kljub želji ge. Golec, da ravna v skladu s sprejetim 
sklepom sveta šole, vztrajala pri svojem načelu, da v reviji Šolski razgledi objavlja 
samo celotne razpise, predsednico pa prosila, naj jo razume, saj bi se objave 
»pasic« gotovo začeli posluževati tudi ostali, kar pa je za njihov časopis finančno 
manj ugodno.  
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Ga. Golec je menila, da objava »pasice« v javnem časopisu Delo in celotna objava 
razpisa v Uradnem listu zadostujeta zahtevi, da se razpis objavi v sredstvih javnega 
obveščanja in da ravna v skladu z načelom gospodarnosti, o katerem smo se med 
drugim tudi pogovarjali na 3. seji sveta šole. Članom je pojasnila svojo dodatno 
zaskrbljenost glede razpisa, potem ko je prejela elektronsko pošto ge. Jenko in 
nasvet sodelavke in članice ge. Gerjol Osipovič, naj skliče sejo. Nato je člane  
pozvala, da še sami izrazijo svoja mnenja. 
 
Ga. Gerjol Osipovič je izrazila mnenje, da bi moral biti razpis v celoti objavljen tudi v 
Šolskih razgledih. Zanimalo jo je tudi, zakaj ni spletne povezave z obvestila o razpisu 
na šolski spletni strani na spletno stran Uradnega lista, češ da je bilo tudi to del 
sklepa 3. seje. Ga. Pleško je pojasnila, da je bila spletna povezava (link) res 
omenjena, vendar ne kot sklep, kar sta potrdili tudi poslovna sekretarka in 
predsednica sveta. Ga. Pleško je še dodala, da meni, da spletna povezava ni 
potrebna, saj se tisti, ki si želi kandidirati, nedvomno potrudi, da poišče razpis. Na 
vprašanje ge. Gerjol Osipovič, zakaj je obvestilo o razpisu na šolski spletni strani 
objavljeno tako na drobno in na tistem mestu, je ga. Golec odgovorila, da se je 
posvetovala z ravnateljico in da je bil tudi razpis za javna naročila objavljen na tistem 
mestu, kjer je sedaj objavljeno obvestilo o razpisu ravnatelja. Ga. Pleško je na to 
dodala, da kandidati razpisa verjetno ne iščejo po spletnih straneh osnovnih šol. 
 
Po krajši razpravi v zvezi z objavo razpisa, so se člani sveta strinjali s predlogom ge. 
Jenko, da se razpis ne razveljavi, temveč se besedilo razpisa v celoti objavi tudi v 
Šolskih razgledih, s čimer se podaljša tudi rok za prijavo – 15 dni od objave v Šolskih 
razgledih. Člani so razpravljali tudi o predlogu ge. Jenko, da se objavi podaljšanje 
roka razpisa v Delu in Uradnem listu. Menili so, da objava podaljšanja roka ni 
potrebna, če bo razpis v Šolskih razgledih objavljen v celoti. Ga. Krašovec je 
povedala, da Šolski razgledi izidejo v petek, 20. 3. 2009, potem pa šele čez 14 dni. 
Na predlog članov sveta je ga. Krašovec kot poslovna sekretarka v času izredne seje 
klicala na uredništvo Šolskih razgledov, kjer so ji zagotovili, da bo razpis objavljen v 
petek, 20. 3. 2009, če vsebino razpisa pošljemo najkasneje v sredo, 18. 3. 2009, do 
8. ure zjutraj. 
  
Člani sveta so sprejeli  
 
Sklep št. 1: 
Razpis se z isto vsebino, kot je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 6. 3. 
2009, objavi v časopisu Šolski razgledi v petek, 20. 3. 2009, s pripisom, da se razpis 
zaključi 15. dan po objavi v Šolskih razgledih.  
 
Na kocu seje se je ga. Golec zahvalila članom za prisotnost in sodelovanje. Povedala 
je, da bo naslednja seja v torek, 24. 3. 2009, ob 16. uri in jim izročila pripravljene 
mape z gradivi za 4. sejo. Razložila je, da gradiva tokrat nismo pošiljali po elektronski 
pošti, ampak smo jim ga zaradi obsežnosti in boljše preglednosti natisnili in uredili 
glede na točke dnevnega reda.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.40. 
 
 
 
Zapisala poslovna sekretarka       Predsednica sveta šole   
       Nevenka Krašovec                                                          Nataša Golec 


