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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 23. REDNE SEJE Z DNE 3. 10. 2019 

 

 

 

 Dnevni red:  

 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje in 12. korespondenčne seje Sveta šole, 
2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDN 2018/2019, 
3. Obravnava Samoevalvacijskega poročila 2018/2019, 
4. Obravnava in sprejem LDN za 2019/2020, 
5. Poročanje v. d. ravnatelja o tekočem poslovanju šole, 
6. Analiza NPZ 2019, 
7. Povzetek sestanka z revizorjem MOL, 
8. Povečan obseg dela za pomočnika za julij in avgust, 
9. Seznanitev Sveta s prispelimi dokumenti, 
10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole, 
11. Razno, 
12. Postopek izbire in imenovanja ravnatelja. 

 

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

 dnevnega reda tako, da se doda nova, 1. tč. dnevnega reda takole: 

 

1. Seznanitev z izvedenimi volitvami za nadomestne člane v Svetu zavoda, pregled 
dokumentacije, postopek ugotavljanja pravilnosti volitev in potrditev mandata novo 
izvoljenim članom. 

2. Potrditev zapisnika 22. redne seje in 12. korespondenčne seje Sveta šole, 
3. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDN 2018/2019, 
4. Obravnava Samoevalvacijskega poročila 2018/2019, 
5. Obravnava in sprejem LDN za 2019/2020, 
6. Poročanje v. d. ravnatelja o tekočem poslovanju šole, 
7. Analiza NPZ 2019, 
8. Povzetek sestanka z revizorjem MOL, 
9. Povečan obseg dela za pomočnika za julij in avgust, 
10. Seznanitev Sveta s prispelimi dokumenti, 
11. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole, 
12. Razno, 
13. Postopek izbire in imenovanja ravnatelja. 

 
Člani se s predlagano spremembo strinjajo: 
 
 
Dnevni red je soglasno sprejet.  
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K točki 1. 
 

SKLEP 1:  
Predlagana je mandatno-verifikacijska komisija v sestavi: 
1. M.B. (predstavnik MOL) 
2. N. Č.  (zaposlena na OŠ Zalog) 
3. P. I. (predstavnik Sveta staršev) 
 
in 

 

SKLEP 2:  
Za predsednika mandatno-verifikacijske komisije je izbran M.B. 
 
in 
 
SKLEP 3:   
Svet se je seznanil s poročilom mandatno-verifikacijske komisije, ki pri pregledu 
dokumentacije in rezultatov volitev ni ugotovila nepravilnosti. Zaradi navedenega Svet 
potrjuje mandat A.K. in J.R., ki sta bila kot predstavnika delavcev OŠ Zalog v Svet zavoda 
izvoljena na volitvah dne 30.9.2019. 
 
 
K točki 2. 
 

1. Potrditev zapisnika 22. seje z dne 29. 8. 2019: 
 

Zapisnik 22. seje z dne 29. 8. 2019 potrjen. 
 
 
2. Potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje z dne 5. 9. 2019 do 6. 9. 2019: 

 
Zapisnik 12. korespondenčne seje z dne 5. 9. 2019 do 6. 9. 2019  potrjen. 
 

 

Zaradi potrditve mandata novim dvem članom Sveta šole je sedaj na seji prisotnih 10 članov.  
 

 

K  točki 3. 
 

SKLEP 4:  
Svet šole sprejema Letno poročilo OŠ Zalog 2018/2019. 
 
 
K  točki 4:  
 

- ni bilo sklepa - 
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K točki 7. 
 
Svet šole se je seznanil s Samoevalvacijskim poročilom 2018/2019 skupaj z analizo NPZ. 
 

 

K točki 5. 

 

SKLEP 5: 
Svet šole, ob upoštevanju podanih pripomb, potrjuje Letni delovni načrt OŠ Zalog za šolsko 
leto 2019/2020. 
 

 

K točki 6. 

 

- ni bilo sklepa - 

 

 

K toči 8. 

 
 

SKLEP 6: 
Svet zavoda OŠ Zalog se strinja, da revizor MOL sodeluje neposredno s Svetom zavoda. 
Predsednik Sveta zavoda naj izpolni obrazec za soglasje in ga posreduje Službi za notranjo 
revizijo MOL. 
 

 

K točki 9. 
 
SKLEP 7: 
Svet zavoda OŠ Zalog sprejema sklep, s katerim potrjuje vsebino Dogovora o povečanem 
obsegu dela in Sklepa o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
za pomočnika ravnatelja g. A. K. za mesec julij in avgust 2019 in sicer v višini 20 % njegove 
osnovne plače.  
 
 
K točki 10. 
 
SKLEP 8: 
Svet šole se strinja s predlogom v.d. ravnatelja, da namesto ga. T. H. članico Šolskega 
sklada predlaga ga. M. B. J. Predsednik Sveta šole bo predlog v potrditev posredoval Svetu 
staršev. 
 

 

K  točki 11. 
- ni bilo sklepa - 
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K točki 12. 
 

- ni bilo sklepa - 
 
 
K točki 13. 
 
SKLEP 9: 
Svet šole se je seznanil z zapisnikom in delom komisije za izvedbo razpisa prostega 
delovnega mesta ravnatelja. 
 
In 
 
SKLEP 10:  
Svet šole se seznani s poročilom komisije v zvezi z razpisom za ravnatelja/ravnateljico in v 
nadaljevanju sprejme sklep, da je zapisnik komisije z obrazcem za pregled vlog in 
originalnimi izvodi vlog shranjen v blagajni v tajništvu šole in dostopen članom Sveta šole 
na vpogled. Vsak vpogled v dokumentacijo tajništvo šole dokumentira. 
 
In 
 
SKLEP 11: 
Svet zavoda OŠ Zalog ugotavlja, da so na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/-ice, ki 
je bil objavljen 6. 9. 2019 v Uradnem listu RS št. 54/2019 in na spletnih straneh Zavoda za 
zaposlovanje, 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 zavoda OŠ Zalog 
ugotavlja naslednje: 
- vloga kandidata P. P. je popolna, 
- vloga kandidatke S.A. je popolna,  
- vloga kandidatke A. M. je popolna,  
- vloga kandidata A.K. je popolna. 
 
in 
 
SKLEP 12: 
Svet zavoda 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 13: 
Svet zavoda OŠ Zalog sprejme sklep, da predsednik Sveta šole pozove kandidate k 
predstavitvi svoje kandidature, ki bo 17. 10. 2019 ob 17.00 v prostorih OŠ Zalog. 
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Seja se je zaključila ob 20.10 uri. 
 
 
 
 

 

Št. dok.: 900-2/2019/___ 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta šole: 

Zdenka Kisovec       Dejan Garbajs 

 


