
 SKLEPI  

10. seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 20. 3. 2014, ob 16.00 v 

zbornici šole 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 9. seje sveta zavoda. 
2. Poslovno poročilo s finančnim poročilom za leto 2013. 
3. Finančni načrt za leto 2014. 
4. Plan investicijskega vzdrževanja za leto 2014. 
5. Predstavitev osnutka Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka in  predstavitev osnutka Odloka o ustanovitvi  skupnega 
organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, Ptuj. 

6. Delovna uspešnost  ravnateljice - ocenitev DU  Dragice Emeršič. 
7. Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. 
8. Predlogi in pobude. 

 

 

SKLEPI K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 2/1: 

Svet zavoda sprejme sklep, da se svetu zavoda predstavi bruto bilanca.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Sklep 2/2: 

Svet zavoda sprejme sklep, da se svetu zavoda predloži sistemizacija za leto 2012/2013, potrjena s 

strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.  

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Sklep 2/3: 

Svet zavoda preloži potrditev Poslovnega poročila z računovodskim poročilom do naslednje seje in 

prosi vodstvo šole in računovodstvo za temeljito obrazložitev glede izpostavljenih razlik med 

prihodki in odhodki. Računovodkinja predstavi poročilo na naslednji seji. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 



SKLEPI K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 3/1:  

Svet zavoda potrdi finančni načrt za leto 2014. Presežek prihodkov se črta. 

 

Sklep je soglasno potrjen.   

 

SKLEPI K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 4/1: 

Svet zavoda prosi  vodstvo šole, da pripravi nov seznam nabav osnovnih sredstev.  

 

Sklep je soglasno potrjen.   

 

SKLEPI K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 6/1:  

Svet zavoda je na seji dne, 20. 3. 2014 ugotovil: 

Ravnatelj je dosegel 77,00% vrednost meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  

 

Sklep je soglasno potrjen.  

 

SKLEPI K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Ugotovitveni sklep:  31. avgusta 2014 poteče petletni mandat ravnateljici Dragici Emeršič. Zato je 

potrebno ponovno izpeljati  postopek  imenovanja ravnatelja/ice za novo petletno obdobje. 

Sklep 7/1: 

Svet zavoda Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka razpisuje prosto delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice.  

 

Sklep je soglasno potrjen. 

 



Razpis:  

SVET ZAVODA OŠ dr. LJUDEVITA PIVKA 

Raičeva ulica 2 

2250 Ptuj 

 

Razpisuje prosto delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE 

 Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

36/08, 58/09, 64/09,  65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D;)  

- Ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe 

druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki  v 

skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, 

- Izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 

opravljal funkcijo ravnatelja/ice, 

-  
 Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 

uspešno vodenje zavoda . 

 Predvideni začetek dela je  1. 9.2014.  

 Izbran/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje  za določen čas za obdobje 5 let. 

 

 Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  

opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) 

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 

SVET ZAVODA OŠ dr. LJUDEVITA PIVKA 

Raičeva ulica 2 

2250 Ptuj 

z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. 

  

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži 

tudi  kratek življenjepis, ki  pa po zakonu ni obvezen. 

  

 Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 



Sklep 7/2:  

Svet zavoda imenuje komisijo za odpiranje in pregled prispelih vlog na razpis v sestavi: 

1. Tanja Nikolovski, predsednica sveta šole 
2. Simona Lacko, predstavnica lokalne skupnosti 
3. Zdenka Vindiš Zavratnik, predsednica sveta staršev 

 

Sklep je z dvigom rok soglasno potrjen.  

 


