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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 26. REDNE SEJE Z DNE 27. 11. 2019 

Dnevni red: 

1. Sprememba finančnega načrta šole za 2019. 

2. Postopek imenovanja ravnatelja. 

3. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole 

4. Seznanitev svet s prispelimi dokumenti 

5. Razno. 

Prisotnih članov na seji 8.  

G. G. predlaga spremembo dnevnega reda in sicer tako, da se 2.tč. premakne na zadnje 

mesto. Torej, se dnevni red glasi: 

1. Sprememba finančnega načrta šole za 2019. 

2. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole 

3. Seznanitev svet s prispelimi dokumenti 

4. Razno. 

5. Postopek imenovanja ravnatelja. 

Člani se s predlagano spremembo dnevnega reda strinjajo, zato glasujejo in potrdijo 

spremembo. 

K točki 1: 

SKLEP 1: 

Osnovna šola Zalog 

Svet zavoda OŠ Zalog 
Cerutova 7, 1000 Ljubljana 
 
Številka:  900-2/2019/116 
Datum: 27.11.2019 
 
26. seja Sveta zavoda OŠ Zalog – sklep št. 1 
 
OŠ Zalog je, na podlagi navodil MOL in MIZŠ, pripravila predlog 2. rebalansa finančnega načrta OŠ Zalog 
za leto 2019, ki ga je Svet zavoda OŠ Zalog obravnaval na 26. seji dne 27.11.2019 in pri tem sprejel 
naslednji sklep: 
 
Svet zavoda OŠ Zalog se je seznanil z 2. rebalansom finančnega načrta OŠ Zalog za leto 2019 in ga 
potrjuje. 
 
Ta sklep je priloga zapisnika 26. seje Sveta zavoda OŠ Zalog, ki je bila 27.11.2019. 
 

Predsednik sveta zavoda OŠ Zalog 
Dejan Garbajs 
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Ob 19.10 ga. Z., računovodkinja zapusti sejo.  

 

K točki 2: 

 

- ni bilo sklepa - 

 

 

K točki 3: 

 

- ni bilo sklepa - 

 

 

K točki 4: 

 

- ni bilo sklepa – 

 

 

Ob 19.10 uri se seji pridruži ga. Š. Na seji  sedaj 9 prisotnih članov.  

 

Nato člani preidejo na naslednjo, zadnjo točko dnevnega reda, zato g. K. ob 19.15 zapusti sejo.  

 

 

K točki 5: 

 

SKLEP 2: 

Osnovna šola Zalog 
Svet OŠ Zalog 
Cerutova 7, 1000 Ljubljana 
 

Številka: 900-2/2019/117 

Datum: 27.11.2019 

 

Na podlagi 53. a 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 

Osnovne šole Zalog, Cerutova 7, Ljubljana na 26. seji dne 27. 11. 2019 sprejel  naslednji 

SKLEP 

 

1. Za ravnatelja zavoda Osnovne šole Zalog se imenuje A. K., rojen xx.xx.xxxx v Ljubljani, 
stanujoč xxxxxxxx v Ljubljani. 

 
2. Imenovani ravnatelj izpolnjuje pogoje po drugem odstavku 53. člena ZOFVI. 

 
3. Mandat ravnatelja traja pet let in začne teči 3.1.2020.  
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4. Imenovani bo imel ima status delavca, zaposlenega za nedoločen čas v Osnovni šoli Zalog. 
 

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

6. Plača imenovanega se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

- Svet zavoda OŠ Zalog je v Uradnem listu RS št. 54/2019 dne 6.9.2019 in na spletnih straneh 
Zavoda za zaposlovanje dne 6.9.2019 razpisal prosto delovno mesto ravnatelja zavoda OŠ 
Zalog. 

- Na razpis so se prijavili štirje kandidati. 
- Svet zavoda je po pregledu prispelih prijav ugotovil, da so bile vse prijave oddane pravočasno. 

Vse oddane vloge so bile popolne, zato svet iz izbirnega postopka ni izločil nobene vloge. 
- Svet zavoda je dne 7.10.2019 za mnenje o kandidatih zaprosil učiteljski zbor, svet staršev in 

lokalno skupnost.  
- Dne 14.10.2019 je ena kandidatka pisno odstopila od kandidature. 
- Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora, obrazloženega mnenja sveta staršev in 

obrazloženega mnenja lokalne skupnosti, po pregledu dokazil o izpolnjevanju pogojev 
(dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, opravljeni šoli za ravnatelje, program 
vodenja zavoda, dokazila o nekaznovanosti in druga dokazila) je svet zavoda na 25. seji dne 
7.11.2019 za ravnatelja zavoda OŠ Zalog izbral A. K. 

- Svet šole je dne 8.11.2019 za mnenje k predlogu za imenovanje kandidata za ravnatelja zaprosil 
ministra, pristojnega za šolstvo. Mnenje ministra z dne 18.11.2019 je šola prejela dne 
19.11.2019. 

- Svet šole je na 26. seji dne 27.11.2019 imenoval A.K. za ravnatelja zavoda Osnovne šole Zalog. 
Imenovani kandidat izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi zahtevane pogoje za ravnatelja 
zavoda Osnovne šole Zalog. 

- Mandat ravnatelja začne teči 3.1.2020. 
 
 

PRAVNI POUK: 

Vsak prijavljeni kandidat ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu  tega sklepa  
zahtevati sodno varstvo pri pristojnem delovnem in socialnem sodišču, če misli da je bil kršen za 
izvedbo razpisa določeni postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev o imenovanju 
kandidata ali da imenovani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.   

 

Predsednik sveta zavoda OŠ Zalog 

Dejan Garbajs 

Vročiti: 

- Imenovanemu  ravnatelju 
Poslati: 

- Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
- Mestni svet MOL, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (MS MOL, KMVVI) 
- Arhivu zavoda 



 
 

Stran 4 od 4 
 

in 

 

SKLEP 3: Predsednik Sveta šole pisno obvesti vse kandidate o imenovanju ravnatelja. 

 

In 

 

SKLEP 4: Predsednik Sveta šole pisno obvesti MOL in MIZŠ o imenovanju ravnatelja. 

 

In 

 

SKLEP 5: Predsednik Sveta šole pripravi podatke za pogodbo o zaposlitvi in jih posreduje MIZŠ. Po 

prejemu pogodbe od MIZŠ predsednik Sveta šole z ravnateljem podpiše pogodbo o zaposlitvi. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 

 

Št. dok.: 900-2/2020/8 

 

 

Zapisala:        Predsednik Sveta šole 

Zdenka Kisovec             Dejan Garbajs 

 

 

 


