
        OSNUTEK 
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PIONIRSKA CESTA 35         

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2019-4 

       

ZAPISNIK 

11. sestanka Sveta zavoda dne 12. 2. 2019 ob 18,30   v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, mag. Mihael Potočar, Franc Ocvirk, Tatjana Malenšek, Milena Roglič, 

Klementina Kolarek, Barbara Gril Razboršek, Gregor Milivojevič, Natalija Filipović, Roman 

Lavrič, Janja Matković 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane.   

Ugotovila je sklepčnost, prisotnih je 11 od 11 članov. Prebrala je predlagani dnevni red današnje 

seje. Pri pošiljanju vabila je predlagala, da se po Poslovniku predpisana točka dnevnega reda: 

Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju izjemoma izpusti. 

Vsi člani so po elektronski pošti sporočili, da se s predlogom strinjajo. 

Predsednica je dala dnevni red seje na glasovanje. 

Sklep 1/11 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Izbira med prijavljenimi kandidati za prosto delovno mesto ravnatelja 

4. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

5. Razno 

 

Predsednica je člane seznanila z dogajanjem pred sejo. Predstavniki različnih medijev so jo 

spraševali po današnji seji. Pozanimala se je pri pravni službi MIZŠ, dokler izbira ravnatelja ni 



končana, to ni informacija javnega značaja. Predlagala je sprejem sklepa, da je današnja seja 

zaprtega tipa. 

Sklep 2/11 

Današnja seja je zaprtega tipa. 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili sprejem sklepa. 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

Član Lavrič Roman je vprašal, kakšna je razlika med odsotnimi in opravičeno odsotnimi. 

Predsednica je odgovorila, da je v navadi, da se član opraviči, da se seje ne bo mogel udeležiti. 

Člani na zapisnik 10. seje niso imeli pripomb. 

Sklep 3/11 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili zapisnik prejšnje seje. 

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika 10. seje, nerealiziranih sklepov ni. 

K točki 3 

Izbira med prijavljenimi kandidati za prosto delovno mesto ravnatelja 

Predsednica je povedala, da so na Svet zavoda v predpisanem 20 dnevnem roku prispela vsa 

zaprošena mnenja o kandidatih: lokalne skupnosti, Sveta staršev in vzgojiteljskega ter 

učiteljskega zbora. 

Predsednica je prebrala prejeta mnenja: 

1. Svet staršev OŠ Dolenjske Toplice daje pozitivno mnenje za delovno mesto ravnatelja 

kandidatki Andreji Koščak. 

2. Občinski Svet Občine Dolenjske Toplice je na 3. redni seji dne 30. 1. 2019 obravnaval prijave 

treh kandidatov na razpisano delovno mesto ravnatelja zavoda in daje pozitivno mnenje 

programu razvoja in predstavitvi kandidatke Andreje Koščak. 

3. Volilna komisija OŠ Dolenjske Toplice za izvedbo glasovanja je podala poročilo o rezultatih 

glasovanj za pridobitev mnenja vzgojiteljskega in učiteljskega zbora o prijavljenih kandidatih 

za ravnatelja zavoda.  

Maja Bobnar     21 glasov 

Andreja Koščak 7 glasov 

Anton Zupet       17 glasov  

 



Predsednica je seznanila, da način glasovanja o izbiri v Poslovniku o delu Sveta zavoda OŠ 

Dol. Toplice ni določen, člane vprašala, ali bodo glasovali tajno (z glasovnicami) ali javno, z 

dvigom rok. 

Sklep 4/11 

Glasovanje bo tajno. 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili sprejem sklepa. 

Predsednica je vprašala člane, ali bi želeli pred samim glasovanjem še kakšno razpravo.  

Člani razprave niso želeli. 

Predsednica je članom pokazala vzorec pripravljene glasovnice. Člani na obliko in vsebino 

glasovnice niso imeli pripomb. 

Pravilnost izvedbe in štetje glasov je nadzirala mandatno verifikacijska komisija v sestavi mag. 

Mihael Potočar, Natalija Filipović, Barbara Gril Razboršek. 

Predsednik MVK mag. Mihael Potočar je seznanil z rezultati glasovanj: 

1 glasovnica je bila neveljavna 

0 glasov je prejel Anton Zupet 

4 glasove je prejela Maja Bobnar 

6 glasov je prejela Andreja Koščak. 

Vsi člani so z dvigom rok sprejeli  

Sklep 5/11 

Na delovno mesto ravnatelja zavoda se izbere kandidatka Andreja Koščak, rojena 

27. 10. 1977, stanujoča Gorenja Dobrava 7, 8210 Trebnje, zaposlena na delovnem mestu 

učiteljica razrednega pouka v Osnovni šoli Trebnje, po poklicu profesorica razrednega 

pouka, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa. 

V skladu z določbo 8. odstavka 53. a člena ZOFVI bo Svet zavoda po izbiri kandidatke, 

pred imenovanjem ravnatelja pridobil mnenje ministra za šolstvo in šport. 

Sklep o izbiri in zahtevano dokumentacijo bo Svet zavoda posredoval ministru. 

K točki 4 

Predlogi, pobude in vprašanja članov 

Člani niso imeni predlogov, pobud in vprašanj 

K točki 5 

Razno 

Predsednica je povedala, da bo naslednji sestanek Sveta zavoda 26. 2. 2019 ob 18. uri. 

Na dnevnem redu bomo imeli Poslovno poročilo za leto 2018. 



Član Mihael Potočar bo v tem tednu v šoli v naravi, Tatjana Malenšek pa bo malo zamudila, 

ker ima roditeljski sestanek. 

Sestanek se je zaključil ob 19,10. 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 

Ana Koncilja, l.r.          mag. Urška Bučar, l.r. 

 

 

 

 

 


