Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 25. REDNE SEJE Z DNE 7. 11. 2019

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 23. in 24. seje Sveta šole,
Razprava o kandidatih za ravnatelja/-ico,
Izbira kandidata za ravnatelja/-ico,
Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole,
Seznanitev sveta s prispelimi dokumenti,
Razno.

Na seji trenutno prisotnih 9 članov, katere g. predsednik pozdravi. Nato članom pojasni, da je
na seji prisotna ga. I., kot pooblaščenka g. v.d. ravnatelja, A.K. Po 23. členu Poslovnika
Sveta šole je na vsako sejo vabljen ravnatelj, v kolikor pa je v postopku pred Svetom, se seje
udeleži njegov pooblaščenec in skrbi za zakonitost dela Sveta.
Ob 17.40 pride na sejo ga. L.. Članov na seji 10.
Nadalje g. predsednik pozove člane k spremembi dnevnega reda tako, da se k 1. tč. doda še
potrjevanje zapisnika 13.korespondenčne seje in za prvo točko doda nova točka "Izbira
namestnika predsednika Sveta šole". Torej, nov dnevni red se glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 23. seje, 24. seje in 13. korespondenčne seje Sveta šole,
Izbira namestnika predsednika Sveta šole,
Razprava o kandidatih za ravnatelja/-ico,
Izbira kandidata za ravnatelja/-ico,
Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole,
Seznanitev sveta s prispelimi dokumenti,
Razno.

Člani se s predlagano spremembo strinjajo:
Dnevni red je soglasno sprejet.
K točki 1.
Člani glasujejo za vsak zapisnik posebej, ker nimajo pripomb in sicer:
Zapisnik 23. seje z dne 3. 10. 2019 potrjen.
Zapisnik 24. seje z dne 17. 10. 2019 potrjen.
Zapisnik 13. korespondenčne seje od 8.10.2019 do 9.10.2019 potrjen.
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K točki 2.
SKLEP 1:
Svet šole z javnim glasovanjem za namestnika/co predsednika Sveta šole imenuje A. K.

K točki 3.
SKLEP 2:
Na predlog članice Sveta, da se s postopkom izbire ravnatelja prekine in da se izvede nov
postopek Svet sprejme sklep, da se nadaljuje s postopkom izbire kandidata za ravnatelja
OŠ Zalog.
K točki 4.
SKLEP 3:
Svet šole sprejme sklep, da bo glasovanje o izbiri kandidata za ravnatelja oziroma
ravnateljico tajno.

In
SKLEP 4:
Svet šole imenuje komisijo, ki bo preštela glasovnice in sicer v sestavi:
•
Predsednik komisije: g. R.
•
Član: g. I.
•
Član: g. B.

in

SKLEP 5:
Svet šole se je seznanil z zapisnikom volilne komisije za glasovanje o izboru kandidata
oziroma kandidatke za ravnatelja oziroma ravnateljico. Komisija je ugotovila, da je
glasovalo 10 članov Sveta šole in da je kandidatka S.A. prejela 0 glasov, kandidat A. K. je
prejel 8 glasov, kandidat P.P.je prejel 0 glasov. Veljavnih je bilo 8 glasovnic, neveljavni sta
bili 2 glasovnici.

in
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SKLEP 6:
Osnovna šola Zalog
Svet zavoda OŠ Zalog
Cerutova 7, 1000 Ljubljana

Št. dok.: 900-2/2019/108
Ljubljana, 7. 11. 2019

Svet zavoda OŠ Zalog je 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) na 25. seji dne 7.11.2019 sprejel naslednji
SKLEP O IZBIRI KANDIDATA ZA RAVNATELJA
1. Za kandidata za ravnatelja zavoda (ime in sedež zavoda) se izbere A. K., roj. Xx. Xx. xxxx,
stanujoč xxx v Ljubljani.
2. Izbrani kandidat izpolnjuje pogoje za ravnatelja v skladu 2. odstavkom 53. člena ZOFVI.
3. Predlog za imenovanje izbranega kandidata se pošlje v mnenje ministru, pristojnemu za
izobraževanje.
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 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 vloge so bile popolne
Svet iz izbirnega postopka ni izločil nobene vloge.
Svet zavoda je dne 7.10.2019 za mnenje zaprosil učiteljski zbor, svet staršev in lokalno
skupnost.
Kandidatka A.M. je dne 14.10.2019 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 je svet zavoda na seji dne 7.11.2019 za ravnatelja zavoda OŠ
Zalog izbral kandidata A.K.
Izbrani kandidat izpolnjuje pogoje v skladu s 53. členom ZOFVI. K vlogi je priložil
naslednja dokazila:
- program vodenja OŠ Zalog,
- dokazila o izobrazbi,
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-

- dokazilo o nazivu,
- dokazilo o pedagoško – andragoški izobrazbi,
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
- dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
- potrdilo o nekaznovanosti,
- potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Svet šole bo predlog za imenovanje izbranega kandidata posredoval v mnenje ministru,
pristojnemu za izobraževanje.

Predsednik Sveta zavoda OŠ Zalog
Dejan Garbajs

Poslati:
- Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
- arhivu zavoda

In

SKLEP 7:
Svet šole sprejme sklep, da predsednik Sveta pripravi dopis za pridobitev mnenja ministra
k predlogu za imenovanje ravnatelja.

K točki 5.
-

ni bilo sklepa -

K točki 6.
SKLEP 8:
Št. dok.: 900-2/2019/110
Ljubljana, 7. 11. 2019

Odvetniška družba Golob & Ločniškar
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana
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ZADEVA:

Odgovor Sveta zavoda OŠ Zalog na vaš opomin pred tožbo, katerega je
Svet zavoda prejel 6.11.2019

Spoštovani,
Sporočamo vam, da je Svet zavoda OŠ Zalog, Cerutova 7 v Ljubljani, vaš zgoraj navedeni
dopis odstopil v obravnavo vodstvu OŠ Zalog.
Lep pozdrav,
Dejan Garbajs
Predsednik Sveta šole
Poslano:
- naslovu
- v vednost vodstvo OŠ Zalog
- arhiv Sveta zavoda

K točki 7:
-

ni bilo sklepa -

Priloge:
- Zapisnik o poteku glasovanja o izbiri ravnatelja/-ice OŠ Zalog
- Sklep o izbiri kandidata za ravnatelja
- Predlog za imenovanje ravnatelja – v mnenje ministru
- Dopis odvetniški pisarni Golob
Seja se je zaključila ob 20.00 uri.
Št. dok.: 900-2/2020/7

Predsednik Sveta šole:
Dejan Garbajs

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec
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