Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 14. REDNE SEJE Z DNE 5. 4. 2018.

Dnevni red:
1. Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju šole.
2. Pregled in sprejem letnega poročila za leto 2017.
3. Program dela in Finančni načrt OŠ Zalog za leto 2018.
4. Samoevalvacijsko poročilo šole.
5. Pregled Poročila centralne inventurne komisije za preteklo leto.
6. Pregled realizacije sklepov Sveta zavoda za leto 2017.
7. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.
8. Oblikovanje sklepa o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda.
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole.
10. Razno.
Predsednik sveta šole pozdravi prisotne člane. Trenutno je prisotnih 8 članov, zato je Svet
sklepčen. Člane povpraša po morebitnih pripombah, predlogih oziroma dopolnitvah na dnevni
red. Predlog o spremembi dnevnega reda in dopolnitev imata ga. J. in ga. Š. Predlog je, da se
točka 5 premakne pred točko 2 in v točki 4 doda besedilo »..in kadrovski načrt«. Nov dnevni
red:
1. Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju šole.
2. Pregled Poročila centralne inventurne komisije za preteklo leto.
3. Pregled in sprejem letnega poročila za leto 2017.
4. Program dela, Kadrovski načrt in Finančni načrt OŠ Zalog za leto 2018.
5. Samoevalvacijsko poročilo šole.
6. Pregled realizacije sklepov Sveta zavoda za leto 2017.
7. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.
8. Oblikovanje sklepa o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda.
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole.
10. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1:
- ni bilo sklepa K točki 2:
Sklep 1: Svet šole se je seznanil s poročilom inventurne komisije za leto 2017. Šola naj
poskrbi za uničenje odpisanega inventarja in to ustrezno uredi tudi v dokumentaciji.
Prav tako naj šola poskrbi za odpravo ugotovljenih tehničnih težav do konca novembra
2018.
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K točki 3:
Sklep 2: Svet šole se strinja s predlogom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki,
ki je naveden v Letnem poročilu za leto 2017.
in
Sklep 3: Svet šole sprejema Letno poročilo za leto 2017 z dogovorjenimi popravki. Pri
tem naj šola upošteva podana priporočila pri izvajanju aktivnosti v letu 2018 in pri
pripravi Letnega poročila za 2018. Poročilo o pregledu terjatev za 2017 naj se pripravi
do naslednje seje Sveta, ki bo predvidoma 23.5.2018.
K točki 5:
Sklep 4: Svet šole se je seznanil s poročilom o samoevalvaciji za š.l. 2016/2017.
Člani se vrnejo na točko 4, dnevnega reda….
K točki 4:
Sklep 5: Svet šole potrjuje Program dela za leto 2018, Kadrovski načrt za leto 2018 in
Finančni načrt za leto 2018.
K točki 6:
- ni bilo sklepa –
K točki 7:
Sklep 6:
Svet zavoda je na seji dne 26.02.2018 ugotovil:
 1. Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika izpolnjuje pogoje do dela plače za
delovno uspešnost.
 2. Ravnatelj je dosegel 84,86 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
delovno uspešnost.
 3. Ravnatelju na podlagi 2. člena Zakon o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela za leto 2017 do 31.12.2018 ne pripada del plače za redno delovno
uspešnost.
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K točki 8:
Sklep 7: Svet šole se je seznanil s pisno izstopno izjavo S.M. z dne 26.2.2018, člana Sveta
šole iz kolektiva OŠ Zalog in ugotavlja, da je imenovanemu z 26.2.2018 prenehal
mandat.
in
Sklep 8: Svet šole se je seznanil z dopisom ravnatelja z dne 15.2.2018 o prenehanju
delovnega razmerja S.K., članice Sveta šole iz kolektiva OŠ Zalog in ugotavlja, da
imenovani z 28.2.2018 preneha mandat.
in
Sklep 9:
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Zalog (Uradni list RS, št. 38/08 z dne 18.4.2008), Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zalog (Uradni list RS, št.
49/2010 z dne 18.6.2010) ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/2007 in spremembe)
je Svet zavoda OŠ Zalog na 14. seji, dne 27.2.2018, sprejel naslednji sklep:
1. Svet zavoda sklene razpisati nadomestne volitve treh predstavnikov delavcev zavoda
v Svet zavoda OŠ Zalog. Volitve bodo izvedene 21.3.2018. Mandat nadomestnim
članom teče enako, kot mandat trenutnemu Svetu zavoda OŠ Zalog, ki je bil potrjen
na konstitutivni seji 3.10.2016. Ta sklep o razpisu volitev se objavi na oglasni deski
zavoda.
2. V svet zavoda se volijo trije nadomestni predstavniki delavcev zavoda. Pravico
predlagati kandidate za člane Sveta zavoda imajo učiteljski zbor, najmanj trije
delavci zavoda in reprezentativni sindikat.
3. Svet zavoda imenuje volilno komisijo za izvedbo nadomestnih volitev predstavnikov
delavcev zavoda v Svet zavoda OŠ Zalog v sestavi:
Predsednica: Zdenka Marinič
Članica: Barbara Lenart
Član: Jure Rakun
in njihovi namestniki:
Namestnica predsednice: Tanja Hartman
Namestnica članice: Tanja Hudobivnik
Namestnica člana: Maša Doberšek
4. Članom in namestnikom članov volilne komisije se vročijo pismeni odpravki sklepa
o imenovanju
V Ljubljani, 27.2.2018
Predsednik Sveta zavoda OŠ Zalog
Dejan Garbajs
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K točki 9:
- ni bilo sklepa –
K točki 10:
- ni bilo sklepa –

Seja se je zaključila ob 20. 40 uri.
Priloge:
- gradiva za sejo

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec

Predsednik Sveta šole:
Dejan Garbajs
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