
Z  A  P  I  S  N  I  K 
6. redne seje Sveta šole 

v zbornici šole v sredo, 09.  05.  2018, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole  
Prisotni: Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena Soklič, Tina 
Burja, Aneta Varl, Tamara Bertoncelj 
Odsotni:  Alenka Korošec 
Opravičeno odsotni:  Špela Koren 
  
 
Predsednica Sveta šole (v nadaljevanju ga. Petra Dermota) je pozdravila vse prisotne in povedala, da 
se bo gradivo za sejo pregledovalo sproti na seji.  
Predlagani dnevni red je bil sprejet in je sledeč: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje. 
2. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja: 

a) Prejeta mnenja o kandidatih za ravnatelja (Učiteljski zbor, Svet staršev in Občina 
Bled) – pregled mnenj. 

b) Izvedba glasovanja in sprejem sklepa o izbiri kandidata za ravnatelja. 
c) Sprejem Sklepa o posredovanju predloga za imenovanje izbranega kandidata za 

ravnatelja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v mnenje. 
3. Razno. 

 
 

AD 1) 
 

Sprejetih je bilo 8 sklepov. Pripomb ni bilo. 
Sklep št. 1: Zapisnik 5. seje je sprejet. 
 

AD 2) 
 

a) Prejeta mnenja:  
- Učiteljski zbor je 25. 4. 2018 izvedel tajno glasovanje. Tričlanska komisija je ugotovila, da je 

od 54 glasov bilo 51 glasov za, ena glasovnica je bila neveljavna, dva glasova pa sta bila 
proti. 

- Svet staršev je glasovanje izvedel javno. Seje se je udeležilo 24 članov od katerih so 
kandidaturo podprli vsi člani. 

- Občina Bled – do roka za oddajo ( 8. 5. 2018) mnenja nismo prejeli. 
b) Izvedba glasovanja: predsednica Sveta zavoda Petra Dermota je pripravila glasovnice. 

Glasovanje je potekalo tajno. V volilno komisijo za štetje glasov so bili imenovani člani: Aneta 
Varl, Nuša Poljanec in Irena Soklič. Glasovalo je 9 članov Sveta zavoda, od tega je bila ena 
glasovnica neveljavna, 8 pa jih je glasovalo za  imenovanje ge. Nataše Ahačič za ravnateljico. 
Sklep št. 2: Na podlagi poročila volilne komisije o izidih tajnega glasovanje za izbiro 
kandidata za ravnatelja OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled je Svet zavoda ugotovil: Nataša 
Ahačič je prejela 8 glasov. 



c) Sklep št. 3: Ob ugotovitvi, da je kandidatka prejela večino glasov vseh članov Sveta 
zavoda, je Svet soglasno sprejel sklep o izbiri kandidata za ravnatelja – priloga 1. 
Sklep št. 4: Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled bo dne 11. 5. 2018 Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport v mnenje posredoval predlog za imenovanje izbrane 
kandidatke za ravnateljico. 

 
AD 3) 

 
Sklep št. 5: Po prejemu mnenja ministra se skliče dopisna seja, na kateri bo sprejet sklep o 
imenovanju ravnatelja. 
 
 

 
 
 
 

Seja je bila končana ob 18.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 
Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 
 
 



PRILOGA 1: 
 

Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled je 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) na 6. redni seji dne 9. 5. 2018 sprejel naslednji 

SKLEP O IZBIRI KANDIDATA ZA RAVNATELJA 

1. Za kandidata za ravnatelja zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled se izbere Natašo  Ahačič, rojena 
1. 3. 1970 v kraju Jesenice, stanujoča na Triglavski cesti 8, 4240 Radovljica. 

2. Izbrana kandidatka izpolnjuje pogoje za ravnatelja v skladu 53. členom ZOFVI. 

3. Predlog za imenovanje izbrane kandidatke se pošlje v mnenje ministru, pristojnemu za izobraževanje. 

OBRAZLOŽITEV: 

- Svet zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled je v Gorenjskem glasu, Zavodu za zaposlovanje 
Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Jesenice in Tržič ter šolski spletni strani dne 13. 3. 2018 razpisal 
delovno mesto ravnatelja zavoda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 

- Na razpis se je prijavila ena kandidatka. 
- Svet zavoda je po pregledu prispele prijave ugotovil, da je bila prijava oddana pravočasno in da 

kandidatka izpolnjuje vse pogoje za imenovanje ravnatelja. 
- Svet zavoda je dne 17. 4. 2018 za mnenje zaprosil učiteljski zbor, svet staršev in lokalno 

skupnost Občino Bled. 
- Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora, obrazloženega mnenja sveta staršev, 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 9. 5. 2018 za kandidatko za ravnatelja zavoda OŠ prof. dr. 
Josipa Plemlja Bled izbral Natašo Ahačič. 

- Izbrana kandidatka izpolnjuje pogoje v skladu s 53. členom ZOFVI. K vlogi je priložila naslednja 
dokazila: 

 prijavo na prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice, 
 diplomo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru z dne 4. 6. 2002, 
 potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu z dne 18. 9. 2002, 
 potrdilo o strokovnem nazivu svetovalka z dne 1. 12. 2010, 
 potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu z dne 9. 6. 2012, 
 dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
 potrdilo sodišča, 
 potrdilo iz kazenske evidence, 
 program vodenja zavoda s kratkim življenjepisom. 

- Svet zavoda bo predlog za imenovanje izbrane kandidatke posredoval v mnenje ministrici, 
pristojni za izobraževanje. 

PEČAT ZAVODA 

Predsednik sveta zavoda Petra Dermota 



Poslati: 
- Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
- arhivu zavoda 
 


