
         

OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE                               

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2019-5 

       

ZAPISNIK 

13. sestanka Sveta zavoda  dne 21. 3. 2019  ob 18.30 v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, Franc Ocvirk, Milena Roglič, Klementina Kolarek, Barbara Gril Razboršek, Gregor 

Milivojevič, Natalija Filipović, Roman Lavrič, Janja Matkovič, mag. Mihael Potočar, Tatjana Malenšek 

Ostali prisotni: 

Marija Andrejčič, predsednica SVIZ OŠ Dolenjske Toplice  

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane.   

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

Predsednica je dala dnevni red seje na glasovanje. 

SKLEP 1/13 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Mnenje ministra k predlogu za imenovanje ravnatelja 

4. Odločanje Sveta šole – izbira kandidata za ravnatelja šole 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

6. Razno 

 

 

K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 



V zapisniku je napisan napačen datum sestanka, pravilno je 26. 2. 2019. 

Predsednica mag. Urška Bučar je imela pripombo na zapis, kdo bo sklical sestanek, pod točko 5. 

Predlagala je, da se zapis popravi in sklep pravilno zapiše: 

Ravnateljica je predlagala, da zaradi različnih tolmačenj vzgojnega delovanja šole, predsednica Sveta 

zavoda in Sveta staršev in šola organizirajo sestanek, na katerem bi predavateljica Ana Nina Jäger 

predstavila pomen in uporabo Pravil šolskega reda. 

 Na vprašanja članov je ravnateljica povedala, da je šola prejela zahtevke Inšpektorata za šolstvo in šport 

za izjasnitev glede posameznih vsebin dokumenta.   

SKLEP 6/12 

Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili izvedbo predavanja za Svet zavoda, Svet staršev in 

zainteresirane starše, na katerem bo pravnica Ana Nina Jäger predstavila vsebine Pravil šolskega 

reda. 

SKLEP 2/13 

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

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je prebrala sklepe iz zapisnika 12. seje, nerealiziranih sklepov ni. 

K točki 3 

Mnenje ministra k predlogu za imenovanje ravnatelja 

Mag. Urška Bučar je povedala, da je dne 14. 3. 2019 prišla na Svet zavoda ovojnica MIZŠ,  odprla je 

ovojnico in prebrala mnenje, ki se glasi: 

»Na podlagi osmega odstavka 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) minister za izobraževanje, 

znanost in šport (v nadaljevanju: minister) daje mnenje k predlogu za imenovanje Andreje Koščak za 

ravnateljico Osnovna šole Dolenjske Toplice.  

Po preučitvi vloge s priloženo dokumentacijo minister daje pozitivno mnenje k predlogu za imenovanje 

Andreje Koščak za ravnateljico Osnovne šole Dolenske Toplice. 

K točki 4 

Odločanje Sveta šole – izbira kandidata za ravnatelja šole 

Predsednica je člane seznanila, da se odloča z večino glasov vseh članov. Predlog za imenovanje 

Andreje Koščak za ravnateljico Osnovne šole Dolenjske Toplice je dala na glasovanje. 

SKLEP 3/13 

Za  imenovanje Andreje Koščak za ravnateljico OŠ Dolenjske Toplice je  z dvigom rok glasovalo 

8 članov, 3 člani so se glasovanja vzdržali. 

Za ravnateljico Osnovne šole Dolenjske Toplice se imenuje Andreja Koščak.  

Sklep o imenovanju se glasi: 



»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)  je Svet zavoda 

Osnovne šole Dolenjske Toplice na 13. seji dne 21. 3. 2019 sprejel  naslednji 

 

SKLEP 

 

1. Za ravnateljico zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice se imenuje: 
 

ANDREJA KOŠČAK, rojena 27. 1. 1977 v Novem mestu, stanujoča v Gorenji Dobravi 7, 8210 

Trebnje.    

 

2. Imenovana ravnateljica izpolnjuje pogoje po 2. odstavku 53. člena ZOFVI.       
3. Mandat ravnateljice traja pet let in začne teči 18. 4. 2019.  
4. Imenovana bo imela status delavca, zaposlenega za določen čas v Osnovni šoli Dolenjske 

Toplice. 
5. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. 
6. Plača imenovane se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

- Svet zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice je v Uradnem listu št. 74/2018 z dne 23. 11. 2018, 
v časopisu Dolenjski list dne 22. 11. 2018  razpisal delovno mesto ravnatelja zavoda Osnovna 
šola Dolenjske Toplice. 

- Na razpis so se prijavili 3 kandidati.    
- Svet zavoda je po pregledu prispelih prijav ugotovil, da so bile vse prijave oddane pravočasno.   
- Svet zavoda je dne 11. 1. 2019 za mnenje zaprosil učiteljski zbor, Svet staršev  in lokalno 

skupnost.  
- Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora, obrazloženega mnenja Sveta staršev in 

obrazloženega mnenja lokalne skupnosti, 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 12. 2. 
2019  za ravnatelja zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice, izbral Andrejo Koščak. 

- Svet šole je dne 19. 2. 2019 za  mnenje k predlogu za imenovanje kandidata za ravnatelja 
zaprosil ministra, pristojnega za šolstvo. Mnenje ministra je bilo posredovano dne 14. 3. 2019. 

- Svet šole je na seji dne 21. 3. 2019 imenoval Andrejo Koščak za ravnatelja zavoda Osnovna šola 
Dolenjske Toplice. Imenovana  kandidatka  izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi zahtevane 
pogoje za ravnatelja zavoda, osnovne šole. 

- Mandat  ravnateljici  začne teči 18. 4. 2019.« 
 
Svet zavoda bo neizbrane kandidate obvestil s sklepom o neizbiri na razpisano delovno mesto 
ravnatelja zavoda OŠ Dolenjske Toplice. 
 
K točki 4 
Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 
 



1. Predsednica je povedala, da bo vabilo za skupni sestanek Sveta zavoda, Sveta staršev in 
zainteresiranih staršev  poslan jutri, 22. 3. 2019. 
 
2. Predsednica je povedala, da so dne 19.3.2019 nekateri člani Sveta zavoda preko osebne elektronke 
pošte prejeli pritožbo skupine delavcev kuhinje glede zaposlene sodelavke. Pismo je prebrala, v njem 
so obtožbe o nepravilnostih pri delu. Povedala je, da se je pozanimala pri pravni službi Ministrstva za 
šolstvo in šport in prebrala njihov odgovor. 
 
Po prebranem se je razvila dolga in burna razprava članov Sveta zavoda. 
Po podanih pobudah so sprejeli: 
 
SKLEP 4/13 
Dne 19. 3. 2019 smo nekateri člani Sveta zavoda preko osebne elektronske pošte prejeli na Svet 

zavoda naslovljeno pritožbo skupine delavcev kuhinje. Pritožbo smo obravnavali na 13. seji Sveta 

zavoda dne 21. 3. 2019. Glede ukrepanja ob pritožbi smo se obrnili po pravno pomoč na Ministrstvo 

za šolstvo in šport in prejeli naslednji odgovor ge. Milene Bonelli: 

»Svet šole  v skladu z 48. členom ZOFVI odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja. Delavec ima pravico vložiti pritožbo na Svet šole, ko 

lahko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. 

Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče 

rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet šole mora o pritožbi delavca odločiti  30 dneh od 

vložitve pritožbe. Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo Sveta šole oziroma le-ta ne odloči v 

predpisanem roku, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim 

sodiščem. Ne glede na to pa delavec lahko uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim delovnim 

sodiščem.  

Iz vaših navedb sklepamo, da ne gre za formalno odločanje o pritožbi delavca. V kolikor gre za 

pritožbo delavcev zoper drugega delavca, jo Svet odstopi v pristojno reševanje ravnatelju, ki  v skladu 

z 48. členom ZOFVI organizira, načrtuje in vodi delo šole, vodi delo učiteljskega zbora, odloča o 

sklepanju delovnih razmerij in odloča o disciplinski odgovornosti delavcev.« 

1. Glede na 48. člen ZOFVI pritožbo delavcev šolske kuhinje, ki se nanaša na delo drugega 

zaposlenega delavca, posredujemo v reševanje ravnateljici, ki je pristojna za reševanje vsebine 

pritožbe delavcev. 

2. Podpisane delavce šolske kuhinje bomo obvestili, da smo dne 22. 3. 2019 njihovo pritožbo glede na 

48. člen ZOFVI predali v reševanje ravnateljici. Od ravnateljice bo Svet zavoda zahteval nadaljnje 

pojasnjevanje. 

3. Člani Svet zavoda menimo, da morajo biti učencem in zaposlenim ponujeni zdravi in kvalitetni 

prehranski obroki.  

Različne informacije povezane s stanjem v šolski kuhinji so zaskrbljujoče, zato od ravnateljice 

zahtevamo, da na sestanku, ki bo sklican 28. 3. 2019 ob 19. uri poda: 

- pojasnitev stanja v kuhinji in šolski prehrani,  

- preverbo oz. oceno, ali lahko v primeru sodnega spora nastanejo finančne posledice za poslovanje 

zavoda OŠ Dolenjske Toplice, 

- predvidene rešitve, da do sodnega spora ne bi prišlo, 



- zagotovilo Svetu zavoda, da učenci dobijo zdravo in higiensko ustrezno hrano. 

K točki 6 

Razno 

Člani so razpravljali, kdo je dolžan komunicirati z mediji glede sklepov, ki jih sprejme Svet zavoda. 

SKLEP 5/13 

Za dajanje informacij s strani Sveta zavoda je pristojna predsednica Sveta zavoda. 

Predsednica mag. Urška Bučar mora poklicati Barbaro Barbič, urednico topliškega glasila Vrelec, naj   

počaka z intervjujem z novo ravnateljica, ker pritožbeni rok ni zaključen. 

Sestanek se je zaključil ob 20.15. 

 

Zapisala:     PREDSEDNICA SVETA ZAVODA: 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


