Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 15. REDNE SEJE Z DNE 5. 4. 2018

Dnevni red:
1. Seznanitev z izvedenimi volitvami za nadomestne člane v Svetu zavoda, pregled
dokumentacije, postopek ugotavljanja pravilnosti volitev in potrditev mandata novo
izvoljenim članom.
2. Razno
K točki 1:
Sklep 1-Predlagana je mandatno-verifikacijska komisija v sestavi:
1. ga. Mojca Škrinjar (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
Sklep 3 – Svet se je seznanil s poročilom mandatno-verifikacijske komisije in se v
nadaljevanju seznanil tudi s postopki in zakonskimi določili, ki se nanašajo na izvedbo
volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda. Pri tem so bile ugotovljene bistvene
kršitve pri sami izvedbi glasovalnega dela volitev, ki bi lahko vplivale na legitimnost in
rezultat volitev. Zaradi navedenega Svet ne potrjuje mandata predlaganim članom in
volilni komisiji predlaga, da v predpisanem roku ponovno izvede glasovalni del volitev.
Pri tem naj ravnatelj, kot prvi varuh zakonitosti na šoli, volilni komisiji nudi vso
strokovno in tehnično pomoč.
K točki 2:
Sklep 4 – Svet šole nalaga ravnatelju, da vse delavce šole seznani z delovnimi ocenami
najkasneje do 13. 4. 2018. V nasprotnem primeru bo Svet podal prijavo na Inšpektorat za
delo.
in
Sklep 5 – Svet šole se je seznanil z dopisom g. T.K., ki ga je Svet prejel dne 5. 4. 2018.
Svet sklene, da bo to celotno gradivo obravnaval na naslednji seji. Svet bo gradivo
posredoval g. ravnatelju, ki do naslednje seje Sveta šole pripravi pojasnila.
Seja se je zaključila ob 19. 55 uri.
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