
 
Datum: 27.1.2020 

Številka: 900-1/2020/2 

 

Z a p i s n i k 

 

6. seje Sveta zavoda OŠ Bakovci, ki je bila v četrtek, 23. 1. 2020, ob 17.00 uri v zbornici 

šole. 

Prisotni: 6 članov Sveta zavoda. 

   

Odsotni: 4 člani - opravičeno odsotni. 

Opravičeno odsoten je bil tudi 1 član, ki se je pridružila pri točki razno.  

 

Drugi vabljeni: ravnateljica- prisotna, predsednica sindikata-odsotna, direktorica javnega 

zavoda VIZ Murska Sobota-prisotna. 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta zavoda. Overitelj zapisnika je bil član sveta zavoda 

K točki 1 

 

Prisotnih je bilo 6. članov Sveta zavoda, ostali člani so pravočasno opravičili svojo odsotnost. 

Svet zavoda je bil sklepčen. 

 

Člani sveta so se strinjali s predlogom dnevnega reda: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda  

2. Pregled zapisnika 5.seje in korespondenčne seje 

3. Sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja, imenovanje komisije za izvedbo 

predhodnega postopka in sprejem ostalih sklepov 

4. Razno. 

 

Soglasno se potrdi 

Sklep št. 1: Sprejme se dnevni red 6. seje Sveta zavoda. 

 

K točki 2 

 

Pregledan je bil zapisnik 5. redne seje in korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Bakovci. Na 

zapisnika ni bilo pripomb, zato ju predsedujoča predlaga v sprejem.  

 

Soglasno se potrdi 

Sklep št. 2: Sprejme se zapisnik 5. redne seje in korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ 

Bakovci. 

 

K točki 3 

 

Direktorica javnega zavoda VIZ Murska Sobota je predstavila gradivo, ki so ga prejeli člani 

sveta z vabilom in postopek imenovanja ravnatelja: 

- Pogoji o izobrazbi, 

- drugi pogoji za imenovanje ravnatelja, 

- ravnateljski izpit, 



 
- prepoved sklepanja delovnega razmerja (107. a člen ZOFVI), 

- faze postopka imenovanja ravnatelja, 

- zakonsko določene roke, 

- pridobitev mnenj, 

- izbiro in imenovanje ravnatelja, 

- nasprotje interesov in mnenje KPK …. 

 

Soglasno se potrdi 

 

Sklep št. 3: Člani sveta zavoda se strinjajo s predlagano vsebino razpisa za delovno 

mesto ravnatelja/ice in  o zaposlitvi za določen čas, če bo imenovan zunanji kandidat z 

naslednjo vsebino: 

 

»Svet zavoda Osnovne šole Bakovci, Poljska 2, Bakovci, 9000 Murska Sobota 

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/ - ICE 

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z 

določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 

16/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009-popr., 65/2009-popr., 

20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 2/2015 Odl.US: U-1-269/12-24, 47/2015, 

46/2016, 49/2016-popr. in 25/2017 – ZVaj). 

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno 

vodenje zavoda. 

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja za polni delovni čas.  

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za  dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o 

zaposlitvi na ravnateljskem delovnem mestu.  

Kandidati /-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda in dokazila o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi;  nazivu; opravljenem strokovnem izpitu; 

opravljenem ravnateljskem izpitu – če kandidat/-ka ravnateljskega izpita nima in bo 

imenovan/-a, si ga bo moral/-a pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata;  delovnih 

izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; originalno dokazilo Ministrstva za pravosodje o 

nekaznovanosti; originalno dokazilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku. 

Dokazilo o nekaznovanosti in dokazilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku ob oddaji 

vloge naj ne bo starejše od 30 dni.) 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda in dokazili pošljite v 8 

dneh po objavi razpisa na naslov: 

Svet zavoda Osnovne šole Bakovci, Poljska 2, Bakovci, 9000 Murska Sobota, z oznako 

»PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA«. 

Prijava se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na 

pošto. 

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.« 

 

Soglasno se potrdi 

 

Sklep št. 4: Razpis delovnega mesta ravnatelja se objavi v časopisu Vestnik dne, 30. 1. 

2020. 

 



 
Svet zavoda ima po poslovniku možnost imenovati tri člansko komisijo za izvedbo 

predhodnega postopka. Praviloma jo sestavljajo predsednica sveta zavoda ter še dva člana, 

praksa je, da je eden izmed njiju član sveta zavoda predstavnik staršev in član sveta zavoda 

predstavnik lokalne skupnosti. Predlagani so bili predsednica Sveta zavoda, ena članica Sveta 

zavoda in ena članica Sveta staršev. 

 

Soglasno se potrdita 

 

Sklep št. 5:   Svet zavoda imenuje komisijo za izvedbo predhodnega postopka v sestavi: 

predsednica Sveta zavoda, ena članica Sveta zavoda in ena članica Sveta 

staršev, 

in  

 

Sklep št. 6: Komisija se sestane 13. 2. 2020, ob 17.00 uri, v zbornici šole. 

 

Soglasno se potrdi 

 

Sklep št. 7: Vsi kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, bodo povabljeni k 

predstavitvi na svetu zavoda. 

 

K točki 4 

 

Članica Sveta zavoda pove, da v zadnjem času opaža v okolici šole vse več odpadkov, ki jih 

odmetavajo bodisi otroci, ki gredo iz šole ali drugi domačini. Predlaga, da bi naj učitelji 

razredniki pri razrednih urah obravnavali vsebine o osveščenosti varovanja narave.  

Ravnateljica pove, da je več odpadkov moč opaziti prve dni po vikendih, saj se ob vikendih 

na stopnišču šole zbirajo mladi vaščani. Pove še, da je zraven šole takoj cesta,  ki je javna 

površina in je šola nima v upravljanju.  Ravnateljica poudari, da je v okolici šole premalo 

košev za odlaganje odpadkov. Predlaga članica Sveta zavoda, ki je tudi hkrati predsednica KS 

Bakovci, da se v okolici šole namestijo dodatni koši in ob enem pove, da bodo dežurni učenci 

vsak dan opravili obhod okoli šole in pobrali morebitne papirčke, plastenke in druge manjše 

odpadke.   

 

Soglasno se potrdi 

Sklep št. 8: Dežurni učenci poskrbijo, da je okolica šole primerno očiščena. 

 

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri. 

 

 


