
 SKLEPI  

6. korespondenčne  seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, 
ki se je vršila 8. 4. 2014. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Sprejetje sklepa o izločitvi kandidatov iz postopka imenovanja ravnatelja OŠ dr. Ljudevita 
Pivka, zaradi neizpolnjevanja z zakonom in drugimi predpisi zahtevanih pogojev za 
ravnatelja v OŠ dr. Ljudevita Pivka v smislu ustreznosti izobrazbe.  
(priloga zapisnik komisije za odpiranje in pregled vlog) 

2. Pridobitev mnenj učiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne skupnosti o prijavljenih 
kandidatih/kah, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja/ravnateljico OŠ dr. Ljudevita Pivka 
Ptuj. 

 

 

SKLEPI K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 

SKLEP 1/1:  

Svet zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, v skladu s 99.čl. ZOFV-ija, v skladu s Pravilnikom o smeri 

izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu 

devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom    (Ur. L. št. 33/206) in 97. čl. poslovnika 

sveta zavoda sprejme sklep, da se vlogi prijavljenih kandidatov na razpis za prosto delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj: Horvat Martina in Marković Damirja,  izloči iz 

postopka imenovanja ravnatelja OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj zaradi neustrezne izobrazbe. 

Sklep je potrdilo 10 članov.  

 

SKLEPI K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

SKLEP 2/1:  

Svet zavoda pozove učiteljski zbor OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, svet staršev in lokalne skupnosti, da 

v roku 20 dni od prejema poziva, podajo svojo obrazloženo mnenje o vseh kandidatkah,  ki 

izpolnjujeta pogoje za ravnatelja OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Pozivi so priloga zapisniku. 

Sklep je potrdilo 10 članov.  

 

 



SKLEP 2/2:  

Svet šole pozove kandidatki, da osebno predstavita svoji viziji kolektivu OŠ dr. Ljudevita Pivka, 

svetu staršev in svetu zavoda po predvidenem rokovniku:  

v torek, 15. aprila 2014  ob 

- 15.30 uri za kolektiv OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
- Ob 17.30 uri za člane sveta zavoda in sveta staršev 
-  

Kandidatki imata na razpolago 10 minut za predstavitev. Po predstavitvi odgovarjata na vprašanja. 

Kandidatka ne more prisostvovati predstavitvi druge kandidatke. 

Sklep je potrdilo 10 članov.  

 

 


