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

 

DNEVNI RED ter SPREJETE SKLEPE 2. SEJE SVETA ŠOLE z dne 22. 2. 2017 

 

 

 

Dnevni red:  

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta šole z dne 3. 10. 2016, 

2. Seznanitev z zapisnikom 12. redne seje Sveta šole 2012-2016 z dne 15. 6. 2016 in  

    zapisnikom 7. korespondenčne seje Sveta šole 2012-2016 z dne 10. 8. 2016, 

3. Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju šole, 

4. Predstavitev in sprejem letnega poročila za leto 2016 

5. Finančni načrt OŠ Zalog za obdobje 2017-2018, 

6. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja, 

7. Odločitev sveta o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja, 

8. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole, 

9. Seznanitev sveta s prispelimi dokumenti, 

8. Razno 

 

 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

K točki 1: 

 

Sklep  1- Zapisnik 1. redne seje z dne 3. 10. 2017 je sprejet. 

 

 

K točki 2: 

 

Sklep  2 – Svet šole se je seznanil z zapisnikom 12. redne seje Sveta šole 2012-2016 z dne  

       15. 6. 2016 in z zapisnikom 7. korespondenčne seje Sveta šole 2012-2016 z dne  

       10. 8. 2016. 

 

 

 

K točki 3: 

 

Sklep 3 – Svet šole je sprejel poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju šole. 

 

 

K točki 4: 

 

Sklep 4 – Svet OŠ Zalog sprejema Letno poročilo za leto 2016. 

          in 

  

Sklep 5 – Svet OŠ Zalog se strinja s predlogom razporeditve presežka prihodkov nad 

odhodki, ki je naveden v letnem poročilu za leto 2016. 
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K točki 5: 

 

Sklep 6 – Svet šole sprejema Finančni načrt za leto 2017 in leto 2018 

 

 

K točki 6: 

 

Sklep 7 – Svet zavoda je na seji dne 22. 2. 2017 ugotovil: 

                1. Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičen do dela plače za 

delovno uspešnost. 

                2. Ravnatelj je dosegel 75,25 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za 

delovno uspešnost.  

 

 

K točki 7: 

 

a.) Člani Sveta se s predlogom strinjajo in najprej sprejmejo naslednji sklep o dopolnitvi 

Poslovnika: 

 

Sklep 8 – Svet šole sprejema sklep o dopolnitvi Poslovnika o delu sveta zavoda OŠ Zalog, 

ki je bil potrjen 20. 3. 2013 in sicer se za 62. členom poslovnika doda novo 7.a poglavje in 

nov 62.a člen, ki se glasi: 

 

7.a  Postopek imenovanja ravnatelja 

 

62.a člen 

 

Svet šole lahko izmed članov sveta oblikuje tri (3) člansko komisijo s tremi (3) nadomestnimi 

člani za izvedbo predhodnega postopka imenovanja ravnatelja. 

 

Naloge komisije: 

- izvede postopek razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja, 

- po preteku prijavnega roka pregleda in preverja ustreznost in popolnost prispelih vlog 

ter evidentira morebitne nepopolne vloge, 

- pozove kandidate za morebitno popolnitev vlog, 

- izvede postopek pridobitve mnenja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje od 

učiteljskega zbora, 

- izvede postopek pridobitve obrazloženega mnenja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo 

pogoje od lokalne skupnosti in sveta staršev. 

 

Komisija o izvedenih nalogah pripravi poročilo in o tem seznani celoten Svet šole, ki v 

nadaljevanju izbira med prijavljenimi kandidati, pridobi mnenje ministrstva, imenuje 

ravnatelja, obvesti ostale kandidate in sklene pogodbo o zaposlitvi  

 

 

 

b.) Člani sprejmejo komisijo z naslednjim sklepom: 

 

Sklep 9 – Svet šole imenuje komisijo za izvedbo razpisa prostega delovnega mesta 

ravnatelja, pregleda pravočasnosti in popolnosti prejetih vlog, pridobitve potrebnih 
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mnenj in se dogovori za predstavitev kandidatov. S tem seznani celoten Svet šole, ki v 

nadaljevanju izbira med prijavljenimi kandidati, pridobi mnenje ministrstva, imenuje 

ravnatelja, obvesti ostale kandidate in sklene pogodbo o zaposlitvi V komisijo so 

imenovani: 

 

1. član -  Garbajs Dejan (predstavnik sveta staršev) 

    nadomestni član  – Intihar Peter 

 

2. član – Jerneja Stoviček (predstavnica zaposlenih OŠ Zalog) 

    nadomestni član – Suzana Kačičnik 

 

3. član – Bizjan Milan (predstavnik MOL) 

    nadomestni član – Škrinjar Mojca 

 

 

c.) Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja 

 

Sklep 10 – Svet šole je sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja, saj 

dosedanjemu ravnatelju z dnem 31. 8. 2017 poteče mandat.  

 

 

K točki 8: 

- ni sklepa - 

 

 

 

K točki 9:  

 

Sklep 11: Svet šole sprejme sklep, da bo obravnaval gradivo, ki se nanaša na delo 

svetovalne službe in šolskega sklada pot tč. 10 dnevnega reda in na sejo povabi ga. 

Radico Atanasovo dne 7.3.2017. 

 

 

 

K točki 10: 

- ni sklepa -  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.10  uri. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta šole: 

Zdenka Kisovec       Dejan Garbajs 


