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OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR 
SVET ZAVODA 
Šolska ulica 9 
4205 PREDDVOR 
  

Zapisnik 
 
16. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 21. 5. 2015, ob 19. uri v glasbeni učilnici. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 15. redne in 18. korespondenčne seje  Sveta zavoda   
2. Pogodba o zaposlitvi ravnateljice 
3. Razno 

 
PRISOTNI ČLANI: Mojca Velkavrh Žižek, Elizabeta Pristav Bobnar, Mojca Markič, Rihard Murn,  Jože 
Krč, Mira Vizjak, Renata Andoljšek, Romana Naglič, Jolanda Grča 
 
ODSOTNA ČLANA: Jure Volčjak, Jana Meglič  
 
OSTALI PRISOTNI: Tea Dolinar (ravnateljica) – pri 1. in 3. točki dnevnega reda, Tomaž Peternel 
(sindikalni zaupnik), Martina Gašperlin (zapisnikarica) 

 
Z dnevnim  redom se je strinjalo vseh devet prisotnih članov. 

 
 

1. Potrditev zapisnikov 15. redne in 18. korespondenčne seje Sveta zavoda 
 

SKLEP 2012-2016/16R/1 
Sprejmeta in potrdita se zapisnika 15. redne in  18. korespondenčne seje. 

 
Oba zapisnika sta bila potrjena z devetimi  glasovi.  
 
 
2.           Pogodba o zaposlitvi ravnateljice 
 

Ravnateljica je že na prejšnji seji na Svet zavoda naslovila poziv za spremembo njene pogodbe, 
skladno s sprejetima  sklepoma na 2. redni seji Sveta zavoda. Pogodba je bila poslana v preučitev  
odvetniški pisarni. 

 
Elizabeta Pristav Bobnar je pojasnila, da so mandati za vodstvene delavce v javnih ustanovah  
razpisani za določeno obdobje – tudi v razpisu je bilo navedeno, da se delovno mesto razpisuje za 
dobo 5-ih let – in da imajo ti delavci sklenjene individualne pogodbe. 

 
Rihard Murn je razložil, da so člani Sveta zavoda šele na 15. redni seji izvedeli, da ima ravnateljica 
veljavno sklenjeno in podpisano pogodbo za določen čas z dne 1. avgust 2012, zato meni, da so bili 
ob sprejemu sklepa 2012-2016/2R/8 zavedeni, ker so imeli informacijo, da pogodba sploh ni bila 
podpisana. 
Meni, da je bila pomanjkljivost storjena v samem razpisu za delovno mesto ravnatelja, ker ni bilo 
navedeno, ali se pogodba sklepa za določen ali nedoločen čas. 
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SKLEP 2012-2016/16R/2 
Odpravi se sklep št. 2012-2016/2R/7, ki pravi, da se 4. točka pisnega odpravka sklepa z dne 13. 6. 
2012 popravi tako, da se na novo glasi, da bo imenovana imela status delavke, zaposlene za 
nedoločen čas v OŠ Matije Valjavca Preddvor.  
 
Sklep št. 2012-2016/2R/8, da Svet zavoda potrdi pogodbo o zaposlitvi Mateje Sajovec , z 
naslednjimi popravki, pa se odpravi v točkah: 
-  Izvoljena ravnateljica bo imela status delavke, zaposlene za nedoločen čas v OŠ Matije Valjavca   
Preddvor. 
-  Pogodbeni stranki s pogodbo o zaposlitvi določata medsebojne pravice in obveznosti za čas 
mandata in po njem. 
-  Imenovana ravnateljica ima po preteku mandata pravico do zaposlitve v zavodu, v katerem je 
bila ravnateljica. 

 
Za sklep je glasovalo 7 članov Sveta zavoda, dva pa sta se vzdržala. 

 
 

3.      Razno 
 

Ravnateljica je člane obvestila, da pričakuje pritožbo staršev dveh bodočih prvošolcev s stalnim 
bivališčem v Kokri (svoja otroka bi radi vpisali v Preddvor).  
Pojasnila  je  tudi, da bo  potrebno v kratkem sprejeti še  Vzgojni načrt  in Pravila šolskega  reda (ko ga 
sprejme še Svet staršev, pedagoški delavci so ga že potrdili). 
 
Jože Krč je opozoril, da je pri sestavi Letnega delovnega načrta potrebno posebno pozornost nameniti 
obveznim šolam v  naravi in obveznim  dejavnostim. Kot primer  navaja šolo plavanja v 3. razredu – če 
se učenec ne udeleži šole v naravi, mora obiskovati tečaj plavanja. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50. 
 
 
 
 
Zapisala: Predsednica Sveta zavoda: 
Martina Gašperlin Mojca Velkavrh Žižek 
 


