Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 10. KORESPONDENČNE SEJE
OD 5.7.2019 DO 7.7.2019

po e-pošti, telefonsko, osebno v tajništvu ali preko Spletne učilnice
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Preklic sklepa o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Zalog z dne 12.6.2019.
Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Zalog.
Potrditev predstavnikov OŠ Zalog za Upravni odbor šolskega sklada.
Določitev povečanega obsega dela za pomočnika ravnatelja.

K tč. 1 in 2.
SKLEP 1:
Svet zavoda preklicuje sklep št. 900-2/2019/39 z dne 13.6.2019 o razpisu volitev za
nadomestne člane v Svetu zavoda OŠ Zalog, ki bi morale biti 30.8.2019. Ta sklep o preklicu
sklepa o razpisu volitev za 30.8.2019 se objavi na oglasni deski zavoda.

SKLEP 2:
1. Svet zavoda sklene razpisati nadomestne volitve dveh predstavnikov delavcev zavoda v Svet
zavoda OŠ Zalog. Volitve bodo izvedene 30.9.2019 na enem volilnem mestu na OŠ Zalog,
Cerutova 7, Ljubljana. Volilna komisija po potrebi, v skladu z določili Pravilnika o volitvah in
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Zalog (št. Dokumenta 0071/2019/5), izvede tudi predčasne volitve, volitve na domu in volitve po pošti. 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 volita dva nadomestna predstavnika 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: V.K.
Članica 1: T.B.
Članica 2: B.Š.
in njihovi namestniki:
Namestnica predsednice: S.Š.
Namestnica članice 1: A.B.
Namestnica članice 2: D.G.
4. Članom in namestnikom članov volilne komisije se vročijo pismeni odpravki sklepa o
imenovanju
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K tč. 3.
SKLEP 3:
Svet zavoda sprejme sklep, s katerim Svetu staršev v Upravni odbor šolskega sklada
predlaga naslednje predstavnike OŠ Zalog:
1. N.Č.
2. T.H. in
3. Z.M.
Predsednik Sveta s predlogom pisno seznani Svet staršev.
K tč. 4.
SKLEP 4:
Svet OŠ Zalog sprejema sklep, s katerim potrjuje vsebino Dogovora o povečanem obsegu dela in
Sklepa o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za pomočnika ravnatelja
A.K. za obdobje od septembra 2018 do junija 2019, v višini 20% njegove osnovne plače.
Člani Sveta so glasovali tako, da so svoje glasove (ZA, PROTI ali VZDRŽAN) za vsak sklep ločeno sporočili:
- z odgovorom na elektronsko sporočilo ali
- preko elektronske pošte zdenka.kisovec@oszalog.si ali
- s potrditvijo na Spletni učilnici Sveta šole ali
- telefonsko na telefon 01/5473-230 Zdenka Kisovec ali
- osebno v tajništvu šole pri ge. Zdenki Kisovec.
Odgovore so oddali do vključno 7.7.2019 do 24.00 ure.

Glasovalo je vseh 10 članov in sicer:
- preko e-pošte: zdenka.kisovec@oszalog.si in dejan.garbajs@gmail.com: 9 članov
- po telefonu: 1 član
Izid glasovanja članov je bil:
1. sklep: 10 članov ZA; 0 članov PROTI; 0 članov VZDRŽAN
2. sklep: 10 članov ZA; 0 članov PROTI; 0 članov VZDRŽAN
3. sklep: 10 članov ZA; 0 članov PROTI; 0 članov VZDRŽAN
4. sklep: 9 članov ZA; 0 članov PROTI; 1 član VZDRŽAN
Ugotovitev 10. korespondenčne seje:
Predlagani štirje sklepi so bili potrjeni.
Seja se je zaključila 7. 7. 2019 ob 24.00 uri.
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Priloge (objavljeno tudi na spletni učilnici Sveta šole):

- Sklep o preklicu sklepa Sveta šole o izvedbi nadomestnih volitev,
- Dopis pomočnika ravnatelja s predlogom za razpis volitev,
- Sklep Sveta šole o izvedbi nadomestnih volitev 30.9.2019,
- Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Zalog,
- Dopis pomočnika ravnatelja o predlaganih predstavnikih OŠ Zalog v Upravni odbor šolskega sklada,
- Dopis Svetu staršev o predlaganih predstavnikih OŠ Zalog v Upravni odbor šolskega sklada,
- Dogovor o povečanem obsegu dela za pomočnika A.K.,
- Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za pomočnika A..K..

Poslano po elektronski pošti:
- članom Sveta zavoda
- tajništvo OŠ Zalog

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec

Predsednik Sveta šole
Dejan Garbajs

Št. dok.: 900-2/2019/52
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