
ZAPISNIK  2.  KORESPONDENČNE SEJE SVETA ŠOLE 

 

Seja je potekala od 21. 4. 2020 do 30. 4. 2020. 

Seje je potekala korespondenčno v skladu z okrožnico ministrstva v zvezi z delovanjem svetov 

zavodov zaradi izrednih razmer zaradi pandemije coronavirusa.  

Namen seje je bil pridobiti mnenje in soglasje članov sveta šole glede izvedbe volitev v svet 

šole in začetka postopka imenovanja ravnatelja. 

Točki za obravnavo: 

1. Volitve predstavnikov v Svet OŠ Toneta Pavčka. 

2. Postopek imenovanja ravnatelja za mandatno obdobje 31. 12. 2020– 30. 12. 2025. 

 

V prilogi so člani prejeli gradivo s predlogi sklepov k posameznim točkam in naslednjimi 

prilogami: okrožnica Pojasnila v zvezi s postopki imenovanja ravnatelja in delovanju svetov 

zavodov, okrožnica o imenovanju ravnateljev, Odlok o ustanovitvi, del pogodbe o zaposlitvi 

ravnatelja, predlog rokovnika za volitve v svet zavoda, faze v postopku imenovanja ravnatelja, 

predlog razpisa za delovno mesto ravnatelja. 

 

K točki 1 

Volitve v Svet Osnovne šole Toneta Pavčka 

SKLEP 1: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka je ugotovil, da sedanjim članom konec septembra 

2020 preteče 4-letni mandat. 

Skladno z Odlokom o ustanovitvi OŠ Toneta Pavčka je potrebno do poteka mandata sedanjim 

članom izpeljati vse postopke za izvolitev oziroma imenovanje novih članov sveta zavoda v 

vseh zastopanih skupinah. V postopkih kandidiranja je potrebno biti pozoren na določilo, da 

je posameznik lahko izvoljen ali imenovan največ dvakrat zaporedoma. 

Tri predstavnike ustanovitelja imenuje Občina Mirna Peč. 

SKLEP 2: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka z dopisom obvesti Občino Mirna Peč, da konec 

septembra 2020 poteče mandat sedanjim predstavnikom ustanoviteljice, zato naj nove tri 

predstavnike ustanoviteljice v Svetu OŠ Toneta Pavčka občina imenuje najkasneje do 7. 9. 

2020. 

Tri predstavnike staršev imenuje Svet staršev OŠ Toneta Pavčka izmed izvoljenih 

predstavnikov oddelkov. Predstavniki oddelkov v svet staršev bodo izvoljeni na uvodnih 

roditeljskih sestankih oddelkov vrtca in šole (predvidoma  29 predstavnikov) od konca avgusta 

do 3. 9. 2020. 



Svet staršev bo na konstitutivnem sestanku izmed predstavnikov oddelkov imenoval tri 

predstavnike v Svet OŠ Toneta Pavčka. Pri imenovanju predstavnikov je treba biti pozoren na 

to, da je eden izmed predstavnikov imenovan izmed predstavnikov oddelkov vrtca. 

Pet predstavnikov zaposlenih izvolijo na neposrednih in tajnih volitvah predstavniki 

zaposlenih. 

Sprememba razmerja predstavnikov šole v svetu šole 

»Pet predstavnikov delavcev zavoda se voli tako, da so v njem sorazmerno številu delavcev v 

zavodu zastopani predstavniki treh skupin: strokovnih delavcev šole, strokovnih delavcev 

enote vrtca ter administrativno-računovodsko-tehničnih delavcev.« 

Glede na dejstvo, da se je v preteklih letih spremenila kadrovska sestava zavoda, saj je na dan 

20. 4. 2020 zaposlenih: 36 strokovnih delavcev v šoli, 30 strokovnih delavcev v vrtcu in 21 

administrativno-računovodsko-tehničnih delavcev in v skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi 

so sprejeli 

SKLEP 3: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka ugotavlja, da se zaradi kadrovskih sprememb 

mora spremeniti tudi sestava predstavnikov šole v Svetu Osnovne šole Toneta Pavčka tako, 

da bosta zastopana dva predstavnika strokovnih delavcev šole, dva strokovnih delavcev 

enote vrtca in en predstavnik administrativno-računovodsko-tehničnih delavcev. 

SKLEP 4: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka je obravnaval predlog rokovnika za izvedbo 

volitev predstavnikov zaposlenih in ga sprejel. 

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Toneta Pavčka svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata imenuje tričlansko 

komisijo za izvedbo volitev. Komisija po končanem postopku volitev pripraviti poročilo in ga 

predložiti svetu zavoda po njegovem konstituiranju. Sprejeli so 

SKLEP 5: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka je za izvedbo volitev predstavnikov zaposlenih 

imenoval tričlansko komisijo v sestavi: 

1. Nataša Trajkovski, predsednica 

2. Vida Muhič, članica 

3. Justina Drenik, članica 

 

K točki 2 

Postopek imenovanja ravnatelja 

Člani so v prilogah prejeli Okrožnico o postopku imenovanja ravnatelja in predlog faz v 

postopku imenovanja ravnatelja.  

Na podlagi poslane priloge, ki dokazuje potek 5-letnega mandata ravnatelju Danijelu 

Brezovarju, so sprejeli ugotovitveni 



SKLEP 6: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka je ugotovil, da ravnatelju Danijelu Brezovarju 30. 

12. 2020 preteče 5-letni mandat.  

Predlagane faze v postopku imenovanja ravnatelja so v skladu z okrožnico o postopku 

imenovanja ravnatelja in poslovnikom dela sveta šole. Zaradi lažje izpeljave postopkov so roki 

v večini primerov fleksibilni, postavljeni so skrajni roki za izvedbo določenega koraka. 

SKLEP 7: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka je obravnaval predlog faz v postopku imenovanja 

ravnatelja in ga sprejel.  

Za začetek vseh postopkov je potrebno sprejeti sklep o objavi razpisa. S postopkom so začeli 

nekoliko prej zaradi volitev v svet zavoda in vmesnih poletnih mesecev, ko določenih 

postopkov ni možno izpeljati.  

SKLEP 8: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka je sprejel sklep o objavi razpisa za prosto delovno 

mesto ravnatelja.  

Člani so bili seznanjeni tudi s  predlogom razpisa. 

SKLEP 9: Svet Osnovne šole Toneta Pavčka je bil seznanjen s predlogom javnega razpisa o 

imenovanju ravnatelja in ga sprejel. Razpis se objavi v skladu s sprejetim rokovnikom v 

Uradnem listu RS in Dolenjskem listu. 

Predsednica je predlagala, da se petčlanska komisij, ki bo v imenu sveta zavoda opravljala 

določene naloge v postopku imenovanja ravnatelja, določi na ustanovni seji novega sveta 

zavoda. 

SKLEP 10: Zaradi volitev v Svet šole Osnovne šole Toneta Pavčka bo petčlanska komisija, ki 

bo v imenu celotnega sveta zavoda opravljala določene naloge, povezane z imenovanjem 

ravnatelja, imenovana na prvi seji novoizvoljenega sveta šole.  

Vsi sklepi so bili  po elektronski poti soglasno potrjeni s strani članov. 

 

Številka dokumenta: 900-4/2016/25 

Mirna Peč, 4. 5. 2020 

Zapisala                            Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka 

Vida Muhič                              Nataša Trajkovski 

 

PRILOGE: 

- Okrožnica Pojasnila v zvezi s postopki imenovanja ravnatelja in delovanju svetov 

zavodov 

- Odlok o ustanovitvi 

- Rokovnik za volitve v svet zavoda 

- Faze v postopku imenovanja ravnatelja 

- Predloga razpisa za delovno mesto ravnatelja 


