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ZAPISNIK 

 

7. seje Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, ki je bila v sredo, 19. 12. 2012, ob 

18.00 uri v prostoru zbornice šole. 

 

Prisotni: mag. Erika HVALA, Katja KUSTEC, Lidija VUČKO, Melita TOMPA 

LEBAR, Teo PUCKO, Manca ŽALAR KRESLIN. 

 

Odsotni: Franc VUČKO, Dušan DERVARIČ, Stanko BOHNEC, Jasmin ŠANTL, Danijel 

PETKOVIĆ. 

 

Seji je prisostvovala še mag. Terezija ZAMUDA, ravnateljica javnega zavoda. 

 

Ob ugotovitvi prisotnosti in sklepčnosti je predsednica sveta, Melita Tompa Lebar, pozdravila 

ravnateljico in prisotne člane sveta zavoda na sedmi seji sveta zavoda in hkrati predlagala 

naslednji 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev soglasja k objavi delovnega mesta pomočnice kuharja v vrtcu. 

2. Razno. 

 

 

K 1. točki dnevnega reda 

 

Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar, je predala besedo gospe ravnateljici.  

 

Ravnateljica je povedala, da se pomočnici kuharice z 31. 12. 2012 izteka pogodba. To je 

posledica odločitve iz začetka šolskega leta, ko ni bilo smiselno zaposlovati nove osebe za 

nadomeščanje porodniške odsotnosti v šolski kuhinji in se je iz tega razloga naredil premik 

delavke iz vrtca v šolo. 

Delavko bi za 4 ure bilo potrebno premestiti nazaj v vrtec in zato se potrebuje nova pogodba 

in novo soglasje sveta zavoda. V začetku šolskega leta se to ni moglo urediti zaradi 

negotovosti števila oddelkov in posledično tudi negotovosti nekaterih delovnih mest v vrtcu. 

Gospod župan je že podal soglasje k objavi delovnega mesta. 

Objava delovnega mesta bi bila v skladu s sistematizacijo štirih ur pomočnice kuharja.  

 

Gospa Manca Žalar Kreslin je postavila vprašanje, ali so bili vsi člani Sveta Zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica seznanjeni s tekočo sejo in na njo povabljeni in ali so morda 

znana njihova mnenja o zadevi. 

Gospa ravnateljica je povedala, da so na sejo bili povabljeni vsi člani sveta. Z vsemi je 

govorila tudi po telefonu, vendar so se zaradi zadržanosti opravičili. Z objavo delovnega 

mesta se strinjajo.  

 

Prisotni člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so sprejeli  
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Sklep št. 1: 

 

Člani Sveta zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica potrdijo soglasje k objavi 

delovnega mesta pomočnice kuharice v vrtcu za polovični delovni čas za obdobje od 1. 1. 

2013 do 31. 8. 2013. 

 

 

 

K 2. točki dnevnega reda 

 

Drugih vprašanj ali pobud ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:10. 

 

 

Zapisal:             Pregledala: 

Teo Pucko            Melita TOMPA LEBAR, 

             predsednica sveta zavoda 

 

 

 

Priloge:  - vabilo 

 - lista prisotnih 

 

  

 


