
          

OŠ DOLENJSKE TOPLICE                                

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET  ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2018-10 

       

ZAPISNIK 

8. sestanka Sveta zavoda dne 13. 11. 2018  ob 18. uri v knjižnici 

 

Prisotni: 

Mag. Urška Bučar, mag. Mihael Potočar, Franc Ocvirk, Milena Roglič, Klementina Kolarek, 

Barbara Gril Razboršek, Gregor Milivojevič, Natalija Filipović, Janja Matkovič 

Opravičeno odsotni: 

Tatjana Malenšek, Roman Lavrič 

Ostali prisotni: 

Ravnateljica Maja Bobnar, sindikat SVIZ Marija Andrejčič 

Predsednica mag. Urška Bučar je lepo pozdravila prisotne člane ter ostale prisotne. Ugotovila 

je sklepčnost, prisotnih je 9 od 11 članov. Prebrala je predlog dnevnega reda in ga dala na 

glasovanje.    

Sklep 1/8 

Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili dnevni red. 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Nerealizirani sklepi 

3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 

4. Sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

6. Razno 

 

 



K točki 1 

Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 

Člani na zapisnik niso imeli pripomb. 

Sklep 2/8 

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

K točki 2 

Nerealizirani sklepi 

Predsednica je iz zapisnika prejšnje seje prebrala sprejete sklepe.    

Ugotovila je, da nerealiziranih sklepov ni.  

K točki 3 

Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju 

Ravnateljica je poročala o poslovanju za obdobje september – oktober.   

Na poročilo člani niso imeli pripomb in ravnateljici niso zastavili vprašanj. 

K točki 4 

Sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja 

Ravnateljici zavoda se mandat zaključi aprila 2019. 

Postopek imenovanja ravnatelja določa ZOFVI: 53. a člen, 58. člen   v drugem odstavku določa, 

da postopek imenovanja ne sme biti daljši od 4 mesecev, postopek pa začne, vodi in zaključi 

Svet zavoda. Predsednica je pripravila faze v postopku imenovanja ter fotokopije razdelila vsem 

članom. Po pregledu faz v postopku so se člani dogovorili, da bodo sproti določali datumske 

termine za posamezno fazo. 

Predsednica je povedala, da je Svetu zavoda pri tem v pomoč okrožnica MIZŠ, 30. 3. 2016 ter 

priloženi vzorci. Člani so se dogovorili, da bo razpis objavljen v Uradnem listu RS, Dolenjskem 

listu in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, določili so datum objave in rok prijave ter 

sprejeli sklep o razpisu delovnega mesta. 

Sklep 3/8 

Svet zavoda OŠ Dolenjske Toplice razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda Osnovna 

šola Dolenjske Toplice. Razpis s pogoji, ki jih določa zakon, bo objavljen 23. 11. 2018 v 

razglasnem delu Uradnega lista RS, v Dolenjskem listu 22. 11. 2018  ter na spletni strani 

Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za prijavo je 7. 12. 2108. 

Vsebina razpisa je priloga k zapisniku tega sestanka. 

Za sklep so glasovali vsi člani, glasovanja se ni vzdržal nihče, proti ni bil nihče. 

K točki 5 

Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 



K točki 6 

Razno 

- N… P… je prosila, da se popravi priimek, sedaj se piše F.... 

- Ravnateljica je povedala, da je bila v oddelku vrtca v topliški vasi izvedena sanacija 

radona. 

- Predsednica je povedala, da je šola končno dobila prepotrebno učilnico. Po končanem 

sestanku nas bo ravnateljica peljala na ogled nove učilnice. Vztrajati moramo še naprej, 

da ta učilnica ne bi bila zadnja stvar, ki jo je šola dobila. 

Naslednji sestanek bo 13. 12. 2018 (pregled prispelih vlog). 

Sestanek se je zaključil ob 19.55. 

 

Zapisala:       Predsednica: 

 

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

 

 


