Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 13. REDNE SEJE Z DNE 13. 2. 2018.

Dnevni red:
1. Upravljanje spletnega foruma Sveta zavoda (nadaljevanje razprave z 11. in 12. seje Sveta
šole).
2. Realizacija sklepov 11. in 12. seje Sveta šole.
3. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Preden člani preidejo na prvo točko dnevnega reda, jih g. predsednik spomni, da morajo
potrditi še zapisnike 9. seje Sveta šole z dne 27. 9. 2017, 10. seje z dne 7. 11. 2017 in 12. seje
z dne 18. 1. 2018. G. predsednik povpraša po morebitnih pripombah ali komentarjih na
omenjene zapisnike. Nihče od članov nanje nima nobenih pripomb, zato je sprejet naslednji
sklep:
Sklep 1: Zapisnik 9. seje Sveta šole z dne 27. 9. 2017 se sprejme.
in
Sklep 2: Zapisnik 10. seje Sveta šole z dne 7. 11. 2017 se sprejme.
in
Sklep 3: Zapisnik 12. seje Sveta šole z dne 18. 1. 2018 se sprejme.

K točki 1:
- ni bilo sklepa –

K točki 2:
Sklep 4: Svet OŠ Zalog sprejme sklep, da se dopis v zvezi zlorabo osebnih podatkov s
strani T.K. in R.A. posreduje informacijskemu pooblaščencu. Osnutek predloga je
priloga tega zapisnika. Zapečatena kuverta s prilogama 11 in 12 je priloga tega
zapisnika in je shranjena v tajništvu šole.

Stran 1 od 2

K točki 3:
Sklep 5: Svet zavoda se je seznanil s pisno odstopno izjavo članice zavoda v Svetu
zavoda ge. K.M. z dne 13. 2. 2018. V skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zalog Svet zavoda ugotavlja, da je odstop
ge. K.M. veljaven.
in
Sklep 6: Svet zavoda sprejme sklep, da predsednik Sveta pripravi vso potrebno
dokumentacijo, da bo Svet lahko v skladu z 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zalog v 30 dneh razpisal volitve za
novega člana zavoda v Svetu zavoda.

Seja se je zaključila ob 20:30 uri.

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec

Predsednik Sveta šole:
Dejan Garbajs

Stran 2 od 2

