Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 16. REDNE SEJE Z DNE 10. 5. 2018

Dnevni red:
1. Seznanitev z izvedenimi ponovnimi volitvami za nadomestne člane v Svetu zavoda,
pregled dokumentacije, postopek ugotavljanja pravilnosti volitev in potrditev mandata
novo izvoljenim članom.
2. Pisna vloga g. Tomaža Konhajzlerja.
3. Razno.
Na seji prisotnih sedem (7) članov trenutnega Sveta šole in trije (3) novoizvoljeni člani,
še nepotrjeni.
G. Garbajs pozove člane k potrditvi dnevnega reda.
Ga. Jerebič predlaga , da se na prvo mesto uvrsti potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole,
ostale točke se prestavijo navzdol. Člani se s predlaganim strinjajo, zato je predlagan dnevni
red naslednji:
1. Potrditev zapisnika 15. seje z dne 5. 4. 2018.
2. Seznanitev z izvedenimi ponovnimi volitvami za nadomestne člane v Svetu zavoda,
pregled dokumentacije, postopek ugotavljanja pravilnosti volitev in potrditev mandata novo
izvoljenim članom.
3. Pisna vloga g. Tomaža Konhajzlerja.
4. Razno

K točki 1:
- ni sklepa –
K točki 2:
Sklep 1-Predlagana je mandatno-verifikacijska komisija v sestavi:
1. ga. Minka Jerebič (predstavnica MOL)
2. ga. Mojca Maher (zaposlena na OŠ Zalog)
3. g. Dejan Garbajs (predstavnik Sveta staršev)
in
Sklep 2- Za predsednika mandatno-verifikacijske komisije je izbran g. Dejan Garbajs.
in
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Sklep 3 - Svet se je seznanil s poročilom mandatno-verifikacijske komisije. Kljub
ugotovljeni številčni razliki glede ene neuporabljene glasovnice je Svet mnenja, da to ne
vpliva na veljavnost in izid volitev. Zaradi navedenega Svet potrjuje mandat Tatjani
Krušič, Ani Trdin in Nadji Červič, ki so bile kot predstavnice delavcev OŠ Zalog v Svet
zavoda izvoljeni na volitvah dne 19.4.2018.
K točki 3:
Sklep 4 – Svet šole je obravnaval pisni vlogi g. Konhajzlerja z dne 5. 4. 2018 in z dne 25.
4. 2018 in se v nadaljevanju seznanil s pojasnili g. ravnatelja in sklenil, da bo do 20. 5.
2018 pripravil odgovor g. Konhajzlerju, ki ga nato sprejeme na korespondenčni seji.
K točki 4:
- ni sklepa -

Seja se je zaključila ob 20. 20 uri.

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec

Predsednik Sveta šole:
Dejan Garbajs
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