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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 22. REDNE SEJE Z DNE 29. 8. 2019 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Sveta šole z dne 22.5.2019. 

2. Seznanitev Sveta s prispelimi dokumenti 

3. Pojasnila, razprava in imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja. 

4. Odločitev sveta o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja. 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole. 

6. Razno.  

 

Na seji  trenutno prisotnih 8 članov, katere g. predsednik pozdravi in pozove k spremembi  

1. tč. dnevnega reda tako, da se dnevni red glasi: 

 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Sveta šole in zapisnikov 8., 9., 10. in 11. 

korespondenčne seje. 

2. Seznanitev Sveta s prispelimi dokumenti 

3. Pojasnila, razprava in imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja. 

4. Odločitev sveta o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja. 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole. 

6. Razno. 

 

Člani se s predlagano spremembo strinjajo: 

 

Dnevni red je soglasno sprejet.  

 

 

K točki 1. 

 

Člani glasujejo za vsak zapisnik posebej in sicer: 

 

Zapisnik 21. seje z dne 22. 5. 2019 potrjen. 

 

in 

 

Zapisnik 8. korespondenčne seje z dne 29. 5. 2019 – 30. 5. 2019 potrjen. 

 

in 

 

Zapisnik 9. korespondenčne seje z dne 9. 6. 2019 – 12. 6. 2019 potrjen. 

 

in 

 

Zapisnik 10. korespondenčne seje z dne 5. 7. 2019 – 7. 7. 2019 potrjen. 

 

in 

 

Zapisnik 11. korespondenčne seje z dne 20. 8. 2019 – 21. 8. 2019 potrjen. 
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K točki 2. 

 

- ni sklepa - 

 

Ob 18.15 uri pride na sejo ga. Škrinjar. Na seji prisotnih članov 9. 

 

 

K točki 3. 

 

Sklep 1 (sklep o razrešitvi ravnatelja):  

 
Osnovna šola Zalog 
Svet zavoda OŠ Zalog 
Cerutova 7, 1000 Ljubljana 
  
 Številka: 900-2/2019/___ 
Datum: 29. 8. 2019   
  
Na podlagi 59. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  
57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) in v skladu 
z 38. členom Zakona o zavodih  je Svet zavoda OŠ Zalog, Cerutova 7 v Ljubljani na 22. seji dne 29. 8. 
2019 sprejel naslednji 
  
SKLEP 
o razrešitvi ravnatelja  
  
Svet zavoda OŠ Zalog sprejema sklep, s katerim g. Rajka Mahkovica, roj. XX. Xx. xxxx, stanujoč YY 
YYYYYY v Ljubljani, razrešuje z mesta ravnatelja.  
   
OBRAZLOŽITEV: 
  
G. Rajko Mahkovic je imel z OŠ Zalog, Cerutova 7 v Ljubljani sklenjeno pogodbo za določen čas št. 
100-5/2017-10 z dne 7.7.2017, s katero je bil imenovan za opravljanje funkcije ravnatelja za 
mandatno dobo 5 let, ki je pričel teči z dnem 1.9.2017. Dne 19. 8. 2019 je g. Rajko Mahkovic na OŠ 
Zalog posredoval dopis, v katerem je z dnem 26.8.2019 podal odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj je s 
tem dnem izpolnil pogoje za starostno upokojitev. Zaradi navedenega mu je z dnem 26. 8. 2019 
sporazumno prenehalo delovno razmerje na OŠ Zalog. 
  
S prenehanjem pogodbe o zaposlitvi oziroma prenehanjem delovnega razmerja imenovani ne more 
več opravljati del in nalog ravnatelja OŠ Zalog, kar je razlog za sprejem zgoraj navedenega sklepa o 
razrešitvi. 
  
                                                                                                           Predsednik Sveta zavoda OŠ Zalog 
                                                                                                                           Dejan Garbajs 
   
Poslati: 
 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
 Lokalni skupnosti 
 g. Rajko Mahkovic, YY YYYYYY , Ljubljana 
 Arhivu  zavoda 
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in 

 

Sklep 2: 

Predsednik Sveta zavoda pripravi pisno obvestilo o razrešitvi g. Rajka Mahkovica kot 

ravnatelja OŠ Zalog in ga posreduje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  

Mestni občini Ljubljana in Svetu staršev. Sklep o razrešitvi se prav tako objavi na 

oglasni deski OŠ Zalog. 

 

in 

 

Sklep 3: 

Svet zavoda OŠ Zalog sprejme sklep, da mora, zaradi odpovedi delovnega razmerja 

prejšnjega ravnatelja z dnem 26.8.2019 in zaradi prenehanja mandata ravnatelja, na 

podlagi 54. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

najkasneje v osmih dneh imenovati vršilca dolžnosti ravnatelja in začeti s postopkom za 

imenovanje ravnatelja. 

 

In  

 

Sklep 4: 

Svet zavoda sklene, da bo glasovanje za vršilca dolžnosti ravnatelja OŠ Zalog javno. 

 

in 

 

Sklep 5 (sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja): 

 
Osnovna šola Zalog 
Svet zavoda OŠ Zalog 
Cerutova 7, 1000 Ljubljana 
 
Številka: 900-2/2019/56 
Datum: 29. 8. 2019 
 
Na podlagi 54. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – 
ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)  je Svet zavoda OŠ 
Zalog, Cerutova 7 v Ljubljani na 22. seji dne 29. 8. 2019 sprejel naslednji 

SKLEP 
 

1. Za vršilca dolžnosti ravnatelja zavoda OŠ Zalog, Cerutova 7 v Ljubljani se imenuje Andrej 
Krumpak, rojen xx. Xx. xxxx , stanujoč v Ljubljani, YYYYYYYY. 

 
2. Mandat imenovanega traja od 30. 8. 2019 do imenovanja ravnatelja oziroma do pričetka 

dela ravnatelja, največ pa eno leto od imenovanja. 
 
3. Imenovani že ima status delavca, zaposlenega za nedoločen čas na OŠ Zalog, Cerutova 7 v 

Ljubljani in sicer s pogodbo z dne 24. 9. 1999.  
 

4. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi. 
 

5. Plača imenovanega se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.  
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OBRAZLOŽITEV: (okvirne sestavine) 
 
Dne 19. 8. 2019 je bivši ravnatelj OŠ Zalog posredoval dopis, v kateri je podal odpoved pogodbe o 
zaposlitvi z 26. 8. 2019, saj je s tem dnem izpolnil pogoje za starostno upokojitev. Zaradi navedenega 
mu je z dnem 26. 8. 2019 prenehalo delovno razmerje na OŠ Zalog. 
 
Zaradi pozno podane odpovedi prejšnjega ravnatelja, Svet zavoda OŠ Zalog ne more pravočasno 
izpeljati postopka izbire novega ravnatelja, kar je razlog, da je Svet zavoda imenoval vršilca dolžnosti 
ravnatelja in sprejel ta sklep. 
 
Glede na navedeno je svet zavoda na seji dne 29. 8. 2019 za vršilca dolžnosti ravnatelja imenoval 
Andreja Krumpaka. Imenovani je imenovan: 

a)  izmed strokovnih delavcev šole, 
b)  izmed prijavljenih kandidatov (če gre za neuspešno zaključen javni razpis). 

Imenovani se v skladu s 54. členom ZOFVI imenuje do imenovanja ravnatelja oziroma do pričetka dela 
ravnatelja, največ pa za eno leto od imenovanja. 
 

M. P. 
 

Predsednik Sveta zavoda 
Dejan Garbajs 

 
Vročiti: 

- Imenovanemu 
Poslati: 

- Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
- Lokalni skupnosti 
- Arhivu  zavoda 
- Svetu staršev 
- Učiteljski zbor, oglasna deska  

 

 

In 

 

Sklep 6: 

Predsednik Sveta zavoda pripravi pisno obvestilo o imenovanju v.d. ravnatelja OŠ 

Zalog in ga posreduje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, (in) Mestni 

občini Ljubljana (in Svetu staršev. Sklep o razrešitvi se prav tako objavi na oglasni 

deski OŠ Zalog). 

 

in  

 

 

Sklep 7: 

Predsednik Sveta šole pripravi podatke za dokument Podatki o izbranem kandidatu in 

Pogodbo o zaposlitvi in jih posreduje MIZŠ. Po prejemu pogodbe od MIZŠ predsednik 

Sveta šole z ravnateljem podpiše pogodbo o zaposlitvi in dokumente posreduje MIZŠ. 
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K točki 4. 

 

Sklep 8: 

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

dosedanjemu ravnatelju g. Rajku Mahkovicu z dnem 26. 8. 2019 prenehalo delovno 

razmerje na OŠ Zalog, Svet zavoda pa ga je s funkcije ravnatelja razrešil dne 29.8.2019. 

 

in 

 

Sklep 9: 

Svet zavoda sprejme sklep, da se oglas o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja dne 

6.9.2019 objavi v Uradnem listu in na Zavodu za zaposlovanje. 

 

In 

 

Sklep 10: 

Svet zavoda na podlagi 62/a. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Zalog imenuje 

komisijo za izvedbo razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja, pregleda 

pravočasnosti in popolnosti prejetih vlog, pridobitve potrebnih 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 -  D. G. (predstavnik sveta staršev) 

    nadomestni član  – M. L.  

2. član – N. Č. (predstavnica zaposlenih OŠ Zalog) 

    nadomestni član – A.T.  

3. član – M. Š. (predstavnik MOL) 

    nadomestni član – M. B. 

 

 

K točki 5. 

 

- ni sklepa –  

 

K točki 6. 

 

- ni sklepa - 

 

Seja se je zaključila ob 19.30 

 

Priloge: 

- Priloga 1 – Soglasje Andreja Krumpaka za opravljanje dolžnosti vršilca dolžnosti 

ravnatelja 

 

Št. dok.: 900-2/2019/95 
 

 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta šole: 

Zdenka Kisovec       Dejan Garbajs 


