
          

OŠ DOLENJSKE TOPLICE                                

PIONIRSKA CESTA 35         

SVET  ZAVODA OŠ DOLENJSKE TOPLICE  

 

Številka: 900-1/2018-11 

       

ZAPISNIK 

9. sestanka Sveta zavoda dne 12. 12. 2018  ob 19. uri v knjižnici 

 

Prisotni: 

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

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

Matkovič 

Odsotni: 

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 10 od 11 članov. Prebrala je predlog dnevnega reda in ga dala na 

glasovanje.    

Sklep 1/9 

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. Pregled pravočasnosti in popolnosti vlog na razpis za prosto delovno mesto 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 2/9 

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 prebrala poročilo o tekočem poslovanju v obdobju november 2018. 

Na predstavljeno poročilo člani niso imeli vprašanj ali pripomb. 

K točki 4 

Pregled pravočasnosti in popolnosti vlog na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja 

Predsednica je pripravila obrazec, ki bo v pomoč pri pregledu ustreznosti kandidatov, za pomoč   

je zaprosila Natalijo Filipović, podpredsednico Sveta zavoda. 

Predsednica je povedala, da so se prijave zapečatene zbirale v tajništvu zavoda. Na razpis za 

prosto delovno mesto ravnatelja so v razpisnem roku prišle tri vloge. Člani so želeli, da 

predsednica prebere življenjepise in  programe dela prijavljenih kandidatov. 

Prvo vlogo je poslala Andreja Koščak, Gorenja Dobrava 7, Trebnje – vloga je popolna, vsebuje 

vsa zahtevana dokazila. 

Drugo vlogo je poslal Anton Zupet, Škocjan 20, Škocjan - vloga je popolna, vsebuje vsa 

zahtevana dokazila, potrdili o nekaznovanju in kazenskih sankcijah pa sta starejši od 30 dni, 

kot priporoča MIZŠ v okrožnici o postopku imenovanja ravnatelja. 

Tretjo vlogo je poslala Maja Bobnar, Ob Sušici 2, Dolenjske Toplice – vloga je popolna, 

vsebuje vsa zahtevana dokazila. 

Sklep 3/9 

Vsi prisotni člani so z dvigom rok sprejeli sklep, da se kandidata Antona Zupeta  pozove 

k dopolnitvi vloge s časovno ustreznima dokumentoma: Potrdilom, da oseba ni v 

kazenskem postopku in Potrdilom, da ni bila izrečena kazenska sankcija – naj ne bosta 

starejša od 30 dni. 

Vlogo naj kandidat dopolni v roku 8 dni od prejema poziva Sveta zavoda. 

K točki 5 



Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta 

Člani niso imeli predlogov, pobud in vprašanj. 

K točki 6 

Razno 

1. Milivojevič Gregor je vprašal, ali ima naša šola izkušnje s pritiski staršev na šolo, kot je 

primer v Ljubljani, ko je bil ravnatelj na sodišču. 

Člani Sveta zavoda, ki so zastopniki zavoda, so menili, da starši velikokrat ne upoštevajo 

postopnosti, največkrat gredo direktno do ravnateljice (namesto najprej k učitelju, nato 

Svetovalni delavki, nato šele ravnateljica). 

Predsednica pa je poudarila, da spoštuje starše, ki upoštevajo postopnost in  na govorilnih urah 

prisluhnejo razrednikom in upoštevajo naSvete.   

Predsednica je predlagala, da bi bil naslednji sestanek 7. 1. 2019 ob 17. uri. 

Sestanek se je zaključil ob 20.50. 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta zavoda: 

 

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

 


