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7. seje Sveta šole, ki je potekala v torek, 14. 04. 2015, ob 18. uri na OŠ Jurija Dalmatina 

Krško, v zbornici šole. 

 

 

Prisotni:  -     člani Sveta šole: Breznikar Urška, Dimc  Bojana, Kerin Zorica, Škrabar Nataša, 

Cvetkovič Mateja, Gelb Toth Tjaša, Rihter Andreja, Volčanšek Aleš, Šiško Dušan, Kukovičič 

Miloš 

- ravnateljica - Antonija Glas Smodič, zapisnikarica – Renata Županc.  

                  

Opravičeno odsotni: Vidmar Miroslav, Marija Žgavc (sindikalistka) 

                        

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta šole 

2. Osebna prestavitev kandidatke, ki izpolnjuje pogoje za prosto delovno    mesto 

ravnatelja/ravnateljice in razgovor z njo 

3. Izbira kandidata/kandidatke za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice 

4. Pobude in vprašanja 

5. Razno  

 

 

Predsednica Sveta šole, ga. Urška Breznikar je pričela sejo s pozdravom in ugotovitvijo, da je 

svet sklepčen. Poleg članov sveta  je bila prisotna tudi ravnateljica, gospa Antonija Glas 

Smodič. 

 

Ga. Urška Breznikar je predstavila predlog dnevnega reda, ta pa je bil soglasno sprejet.  

 

Ad. 1.  

Zapisnik 6. Seje ter prilogo zapisnika so vsi člani Sveta šole prejeli v elektronski obliki. 

Člani so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 6. seje.  

 

SKLEP 37: Zapisnik 6. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet. (Priloga zapisnika bo 

objavljena na spletni strani šole po končanem postopku imenovanja 

ravnatelja/ravnateljice.) 

 

Ad. 2. 

Ga. Urška Breznikar je povedala, da je bilo, kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji Sveta 

šole, ga. Valentini Gerjevič, kandidatki za delovno mesto ravnateljice na OŠ Jurija Dalmatina 

Krško, posredovano vabilo za predstavitev na seji Sveta zavoda. Kandidatka bo predstavila 

svoj program vodenja zavoda v 15 minutah, nakar naj bi sledil razgovor s člani Sveta šole.  

 

Gospa Valentina Gerjevič je predstavila program vodenja zavoda, najprej pa je na kratko 

predstavila tudi sebe.  

Poudarki na programu vodenja so bili:  

- Kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo- pri vzgojno izobraževalnem delu je ga. Valentina 

poudarila predvsem skrb za kvaliteto le tega, šola se bo trudila za kvalitetno izveden razširjen 



program (tekmovanja, projektna dela..), predlagala je, da bi v bodoče še bolj prisluhnili 

pobudam učencev preko šolske skupnosti, ter pri delovanju vzgojno-izobraževalnega dela 

poudarila vzajemno odgovornost vseh deležnikov.  

 

- Pozitivna klima in dobri medsebojni odnosi- Pri delovanju zavoda je omenila 

pomembnost sodelovanja, spoštovanja ter strpnosti, pomen formalnih in neformalnih srečanj 

ter konstruktivnega sodelovanja s sindikatom tudi v bodoče.  

- Spremljanje, načrtovanje, timsko delo- poudarek je namenila analizi dela pred pričetkom 

izvajanja, prav tako je pomembno spodbujati kreativnost ter samoiniciativnost sodelavcev.  

- Sodelovanje s starši- sodelovanje bo tudi v bodoče potekalo s komunikacijo preko 

govorilnih ur, roditeljskih sestankov, Sveta staršev, preko različnih projektov, itd… V 

naslednjem šolskem letu bo potrebno dogovoriti o uporabi e-redovalnice za starše.  

- Sodelovanje z okoljem- šola se je v preteklosti vključevala v različne oblike strokovnega 

sodelovanja, z mnogimi društvi, zavodi, Občino Krško, krajevnimi skupnostmi, in mnogimi 

drugimi institucijami. Takšnega sodelovanja si želimo tudi v bodoče. Valentina je omenila, da 

je zelo pomembno ohraniti tudi medgeneracijsko sodelovanje, ter humanitarne in ekološke 

akcije. Trudila se bo, da bo šola še vedno prepoznavna tako po kulturnih, športnih in drugih 

dejavnostih v  domačem in širšem okolju.  

- Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev-  v prihodnosti bo potrebno aktivno 

sodelovati pri prenovi šole, ki bo ob koncu kot rezultat, ponudila pozitivno in spodbudno 

okolje učencem.  

 

Ad. 3. 

Ga. Urška Breznikar je vse prisotne člane seznanila, da so vsa tri mnenja k imenovanju 

kandidatke za ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Jurija Dalmatina 

Krško za obdobje 5-ih let, tako iz strani Občine, Sveta staršev, kot tudi iz strani učiteljskega 

zbora prispela pravočasno in so pozitivna. Vsa tri mnenja je prebrala ostalim članom sveta.  

 

Seja Sveta šole se je nadaljevala s tajnim glasovanjem, kot je bilo dogovorjeno na 6. seji 

sveta. Po koncu glasovanja je ga Marta Kožar, predsednica volilne komisije vse zbrane 

seznanila z rezultati glasovanja:  

 

Trditev na glasovnici se je glasila:  

»Soglašam, da se na mesto ravnatelja/ ravnateljice imenuje naslednji kandidat: 

Ga ValentinaGerjevič                  DA                    NE 

 

Skupno število volilnih upravičencev- članov Sveta šole OŠ Jurija Dalmatina Krško: 11 

Glasovanja se je udeležilo 10 volilnih upravičencev ali 90,91% vseh.  

 

Število veljavnih glasovnic z obkroženim odgovorom DA: 10 

Število veljavnih glasovnic z obkroženim odgovorom NE: 0 

Število neveljavnih glasovnic: 0   

 

 

SKLEP 38 :  

Svet šole je sprejel sklep o izbiri kandidatke Valentine Gerjevič za ravnateljico Osnovne 

Šole Jurija Dalmatina Krško. 

 

1. Na prosto delovno mesto ravnateljice zavoda  se izbere kandidatko VALENTINO 

GERJEVIČ rojeno 17. oktobra 1965, v Novem mestu, stanujočo Šentlenart 77, Brežice, 



zaposleno na delovnem mestu pomočnice ravnateljice Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, 

po poklicu profesorica razrednega pouka. 

 

2. Izbrana kandidatka izpolnjuje razpisne pogoje določene po drugem odstavku  53. člena 

ZOFVI (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09 64/09, 65/09-popr.,20/11, 40/12-ZUJF in 

57/12-ZPCP-2D). 

 

Obrazložitev: 

Svet zavoda Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško je v Šolskih razgledih, dne 6.3.2015 

razpisal  prosto delovno mesto ravnatelja. Na razpis  se je prijavila ena kandidatka, njena 

vloga je prispela pravočasno.  

Svet je izbral kandidatko VALENTINO GERJEVIČ, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa in ima 

opravljen ravnateljski izpit. Zanjo bo zaprosil za mnenje Ministra za izobraževanje, znanost in 

šport, nakar bo po pridobitvi mnenja odločal o imenovanju ravnatelja.  

Pred odločanjem o izbiri o prijavljeni kandidatki je Svet zavoda Osnovne šole Jurija 

Dalmatina Krško za mnenje o kandidatki zaprosil dne, 19.3.2015, Občino Krško kot 

ustanoviteljico, Svet staršev Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško in strokovni organ 

Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. Vsi zaprošeni organi so podali mnenja o kandidatki.  

Občinski svet občine Krško je podal dne, 31.3.2015 014-6/2015-O305 pozitivno mnenje  za 

izbrano kandidatko.   Svet staršev je podal dne 3.4.2015 pozitivno mnenje za izbrano 

kandidatko, ter učiteljski zbor,  je podal dne, 08.4.2015, pod št. 194/2015 prav tako pozitivno 

mnenje za izbrano kandidatko. 

Učiteljski zbor je mnenje o kandidatki izglasoval tajno, kot to določa 4. odstavek 53.a člena 

ZOFVI. Od 65 strokovnih delavcev, je glasovalo 56 upravičencev. 47 strokovnih delavcev je 

glasovalo za izbrano kandidatko,  8 strokovnih delavcev je glasovalo proti, 1 glasovnica pa je 

bila neveljavna.  

Svet zavoda je kandidatko povabil na osebno predstavitev, dne 14.4.2015. 

Po predstavitvi in razgovoru s kandidatko Valentino Gerjevič je Svet zavoda na svoji 7. seji, 

dne 14.4.2015, v izbirnem postopku odločil, kot izhaja iz  tega sklepa. 

Svet zavoda je o izbiri kandidatke glasoval tajno. Od 11 članov Sveta je glasovalo 10 članov. 

Vseh 10 članov je glasovalo za izbrano kandidatko.  

 Pri tem je Svet šole sledil mnenjem, da je kandidatka VALENTINA GERJEVIČ, delavka 

Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, zaposlena na delovnem mestu pomočnice ravnateljice 

in tako pozna stanje v zavodih vzgoje in izobraževanja ter težave, ki v današnji gospodarski 

situaciji niso obšle tudi javnih zavodov. Svet je pri izbiri upošteval zlasti njene izkušnje, ki si 

jih je kot pomočnica ravnateljice pridobila v preteklih letih in pridobljena pozitivna mnenja s 

strani Sveta staršev, lokalne skupnosti in strokovnega organa šole. Prav tako je upošteval 

njeno strokovno znanje, sposobnosti, delovne uspehe in osebnostne lastnosti  ter dejstvo, da 

izhaja iz domačega okolja in da je njeno delo ves čas neposredno vpeto v družbeno dogajanje 

v kraju. 

V skladu z določbo 8. odstavka 53.a člena ZOFVI mora svet po izbiri kandidatke in pred 

imenovanjem ravnatelja pridobiti mnenje Ministra za izobraževanje, znanost in šport, zato se 

ta sklep o izbiri in dokumentacija posreduje Ministru za izobraževanje, znanost in šport, za 

pridobitev njegovega mnenja.   

S tem je sklep utemeljen. 



 

SKLEP 39: Predlog za imenovanje izbrane kandidatke se pošlje v mnenju Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport. Priloge dopisa so sklep o izbiri, vsa pridobljena 

mnenja in vloga z dokazili Valentine Gerjevič. 

 

Ad.4. Predsednik sveta staršev pove, da so se na svoji zadnji seji, dne, 2.4.2015 sklenili, da 

pozovejo Svet šole, da na Občino posreduje dopis, kjer s konkretno obrazložitvijo opišemo 

potrebo po nadaljnjem delovanju ter obnovi šolskega bazena.  

 

Člani Sveta šole so se s pobudo strinjali in sprejeli sklep:  

 

SKLEP 40: Svet šole na Občino Krško posreduje dopis, kjer s konkretno obrazložitvijo 

opiše potrebo po nadaljnjem delovanju ter čim prejšnji obnovi šolskega bazena.  

 

 

Ad. 5.   

Ad. 5. Ga ravnateljica je člane sveta seznanila o poteku mandata na mestu ravnateljice z 

dnem, 30. 06. 2015. Zavodu je oddala sporazumno odpoved o zaposlitvi na delovno mesto 

tako ravnateljice kot prof. zgodovine, in tako se z 1.7.2015 tudi upokoji.  

  

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.  

 

 

 

 

Zapisala:         Predsednica SŠ: 

         

 

Renata Županc          Urška Breznikar 


