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POROČILO
7. redne seje Sveta zavoda OŠ Cerklje ob Krki, ki je bila v četrtek, 27. 6. 2019

v zbornici OŠ Cerklje ob Krki

Začetek: 17.00

Prisotni:  Aleksander  Gajski,  Alojz  Dimič,  Aleksander  Kožar,  dr.  Vid  Merljak,  Urška
Kovač Zlobko, Tanja Lekić,  Janja Leskovar,  Martina Gramc,  Monika Trefalt,  dr.  Maja
Matrić, Helena Žokalj.

Opravičeno odsotni: Urška Jekler.
Neopravičeno odsotni: Peter Dirnbek.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje. 
3. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje.
4. Potrditev zapisnika 8. dopisne seje.
5. Potrditev zapisnika 9. dopisne seje.
6. Potrditev zapisnika 10. dopisne seje.
7. Določitev dnevnega reda.
8. Sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja.
9. Imenovanje razpisne komisije.
10.Razno. 

Sklep št. 900-1/2019-15-1-1: Predsednica Sveta zavoda, Tanja Lekić, ugotovi
sklepčnost seje.

Sklep št.  900-1/2019-15-1-2:  Prisotni  člani  soglasno z dvigom rok potrdijo
zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda, ki je potekala dne 25. 2 2019.

Sklep št.  900-1/2019-15-1-3:  Prisotni  člani  soglasno z dvigom rok potrdijo
zapisnik 7. dopisne seje Sveta zavoda, ki je potekala od 18. do 20. 3. 2019 po
elektronski pošti.

Sklep št.  900-1/2019-15-1-4:  Prisotni  člani  soglasno z dvigom rok potrdijo
zapisnik 8. dopisne seje Sveta zavoda, ki je potekala od 25. do 27. 3. 2019 po
elektronski pošti.

Sklep št.  900-1/2019-15-1-5:  Prisotni  člani  soglasno z dvigom rok potrdijo
zapisnik 9. dopisne seje Sveta zavoda, ki je potekala od 10. do 11. 4. 2019 po
elektronski pošti.

Sklep št.  900-1/2019-15-1-6:  Prisotni  člani  soglasno z dvigom rok potrdijo
zapisnik 10. dopisne seje Sveta zavoda, ki je potekala od 24. do 25. 4. 2019
po elektronski pošti.
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Sklep št. 900-1/2019-15-1-7: Prisotni člani soglasno z dvigom rok predlagan
dnevni red.

Sklep št. 900-1/2019-15-1-8: Prisotni člani soglasno z dvigom rok sprejmejo
sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja,  ki  bo objavljen v Posavskem
obzorniku.

Sklep št. 900-1/2019-15-1-9: Prisotni člani soglasno z dvigom rok sprejmejo
vsebino  objave  razpisa  delovnega  mesta  ravnatelja,  ki  bo  objavljen  v
Posavskem obzorniku (priloga).

Sklep št. 900-1/2019-15-1-10: Prisotni člani soglasno z dvigom rok sprejmejo
sklep,  da  bo  vsa  administrativna  dela  vezana  na  vodenje  postopka
imenovanja ravnatelja (ugotavljanje pravočasnosti in odpiranje prispelih vlog
kandidatov,  preverjanje  ustreznosti  vlog  in  evidentiranje  morebitnih
nepopolnih vlog, morebitni pozivi kandidatom k dopolnitvi nepopolnih vlog,
priprava administrativnih podlag za delo in odločanje sveta zavoda, priprava
poročila  za  sejo  sveta  zavoda in  morebitna druga opravila),  opravljala  3-
članska komisija v sestavi:

- Aleksander Kožar, predstavnik staršev, predsednik,
- Peter Dirnbek, predstavnik ustanovitelja, član in
- Janja Leskovar, predstavnica delavcev, članica;

Nadomestni člani so:
- Urška Kovač Zlobko, predstavnica staršev, nadomestnica predsednika,
- Alojz Dimič, predstavnik ustanovitelja, nadomestni član in
- Monika Trefalt, predstavnica delavcev, nadomestna članica;

Sklep št. 900-1/2019-15-1-11: Prisotni člani soglasno z dvigom rok sprejmejo
osnutek rokovnik za izvedbo postopka imenovanja ravnatelja (priloga).

Zaključeno: 18.10

Priloge: 
- Vabilo.
- Lista prisotnosti.
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- Besedilo  razpisa  delovnega  mesta  ravnatelja,  ki  bo  objavljen  v  Posavskem
obzorniku. 

- Rokovnik za izvedbo postopka imenovanja ravnatelja.
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