
 
 

Stran 1 od 2 

 

Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja:  

 

DNEVNI RED ter SPREJETE SKLEPE 5. SEJE SVETA ŠOLE z dne 5. 4. 2017 

 

Dnevni red:  

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta šole z dne 15. 3. 2017 

2. Obravnava vprašanj članice Sveta šole, ge. Minke Jerebič 

3. Seznanitev Sveta šole s postopkom izbire ravnatelja 

4. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole 

5. Seznanitev Sveta šole s prispelimi dokumenti 

6. Razno 

 

G. Garbajs pozdravi vseh 10 prisotnih članov Sveta šole in povabljenega g. ravnatelja, Rajka 

Mahkovica. Predlaga spremembo dnevnega reda (3. tč. predlaganega dnevnega reda se 

prestavi na zadnje mesto), da g. ravnatelju ne bi bilo potrebno seje Sveta šole zapuščati in 

potem nanjo ponovno prihajati – okviru točke »Seznanitev Sveta šole s postopkom izbire 

ravnatelja« bi namreč g. ravnatelj sejo moral zapustiti, v okviru naslednje točke pa naj bi bil 

na seji ponovno prisoten. Člani so se s predlogom strinjali in sprejeli nov dnevni red, ki se je 

glasil: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta šole z dne 15. 3. 2017 

2. Obravnava vprašanj članice Sveta šole, ge. Minke Jerebič 

3. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole 

4. Seznanitev Sveta šole s prispelimi dokumenti 

5. Razno 

6. Seznanitev Sveta šole s postopkom izbire ravnatelja 

 

 

K točki 1. 

Sklep 1 - Zapisnik 4. seje z dne 15. 3. 2017 je potrjen. 

 

K točki 2.  

Sklep 2 – Svet šole se je seznanil s poročilom g. ravnatelja, ki se nanaša na vprašanja 

članice Sveta šole, ge. Minke Jerebič. 

 

K točki 3. 

- ni bilo sklepa – 

 

K točki  4. 

- ni bilo sklepa – 

 

K točki 5. 

 

Sklep 3 – Svet šole sprejme sklep, da ravnatelj do 3. 5. 2017 pridobi pravno mnenje o 

tem, na kakšen način in v kakšni obliki se gradivo Sveta šole lahko predstavi javnosti. 

 

in  
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Sklep 4 – Svet šole sprejme sklep, da na zadnji redni seji Sveta šole za š. l. 2016/2017 

predsednik UO Šolskega sklada poda poročilo o delovanju Šolskega sklada v tekočem 

šolskem letu.  

 

 

K točki 6. 

 

Sklep 5 – Svet šole se je seznanil z zapisniki, pozivi in delom komisije za izvedbo razpisa 

prostega delovnega mesta ravnatelja, ki pregleda pravočasnost in popolnost prejetih 

vlog, pridobi potrebna mnenja in se dogovori za predstavitev kandidatov. 

 

in 

 

Sklep 6 – Svet OŠ Zalog ugotavlja, da so na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/-

ice, ki je bil objavljen 3. 3. 2017 v Uradnem listu RS št. 11/2017 in v Šolskih razgledih št. 

5/2017, prispele 4 vloge. V skladu z ugotovitvami komisije za izvedbo razpisa prostega 

delovnega mesta ravnatelja, ki pregleda pravočasnost in popolnost prejetih vlog, pridobi 

potrebna mnenja in se dogovori za predstavitev kandidatov, Svet OŠ Zalog ugotavlja 

naslednje: 

- vloga kandidata Tadeja Bračka je popolna, 

- vloga kandidatke Barbare Rodica je popolna,  

- vloga kandidata Rajka Mahkovica je popolna,  

- vloga kandidata Kristijana Jeršina Tomassinija je popolna. 

 

in 

 

Sklep 7 – Svet OŠ Zalog zadolži predsednika Sveta šole, da v skladu s 53.a členom 

ZOFVI pozove za mnenje o kandidatih učiteljski zbor (UZ) ter za obrazloženo mnenje o 

kandidatih  MOL in Svet staršev. 

 

in 

 

Sklep 8 – Svet OŠ Zalog sprejme sklep, da predsednik Sveta šole pozove kandidate k 

predstavitvi svoje kandidature, ki bo 25. 4. 2017 ob 17.00 v prostorih OŠ Zalog. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 19.55. 

 

 

 

Priloge: 

 gradivo za sejo 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta šole: 

Zdenka Kisovec       Dejan Garbajs 


