Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 28. REDNE SEJE Z DNE 12. 2. 2020

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 25., 26. in 27. seje Sveta šole,
2. Poročilo o tekočem poslovanju šole,
3. Pregled in sprejem letnega poročila za leto 2019,
4. Program dela šole in kadrovski načrt za leto 2020,
5. Finančni načrt za leto 2020 in 2021,
6. Revizijsko poročilo,
7. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja,
8. Seznanitev sveta s prispelimi dokumenti,
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole,
10. Razno.
Predsednik sveta šole pozdravi 7 prisotnih članov in predlaga spremembo dnevnega reda in
sicer, naj se za tč.4 vrine dodatna, 5. točka, ki se imenje »Program dela šole in kadrovski
načrt za leto 2021«. Nato sledi preštevilčenje dnevnega reda, z dodano točko:
1. Potrditev zapisnikov 25., 26. in 27. seje Sveta šole,
2. Poročilo o tekočem poslovanju šole,
3. Pregled in sprejem letnega poročila za leto 2019,
4. Program dela šole in kadrovski načrt za leto 2020,
5. Program dela šole in kadrovski načrt za leto 2021,
6. Finančni načrt za leto 2020 in 2021,
7. Revizijsko poročilo,
8. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja,
9. Seznanitev sveta s prispelimi dokumenti,
10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole,
11. Razno.
Člani se s spremembo dnevnega reda strinjajo in ga potrdijo.
K točki 1.
Sklep 1:
Zapisnik 25. seje z dne 7. 11. 2019 je potrjen.
In
Sklep 2:
Zapisnik 26. seje z dne 27. 11. 2019 je potrjen.
In
Sklep 3:
Zapisnik 27. seje z dne 23. 12. 2019 je potrjen.
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K točki 2.
Svet šole se je seznanil s poročilom g. pomočnika o tekočem poslovanju šole.
K točki 3.
Sklep 4:
Svet šole se strinja s predlogom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki in sicer,
da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v višini 14.290,94€ v celoti porabi za
nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
in
Sklep 5 :
Svet šole sprejema Letno poročilo OŠ Zalog za leto 2019 (dokument š. 459-1/2020/2)
K točki 4.
Sklep 6 : Svet šole potrjuje Program dela in kadrovski načrt OŠ Zalog za leto 2020 (dok.
št. 459-1/2020/3).
K točki 5.
Sklep 7: Svet šole potrjuje Program dela in kadrovski načrt OŠ Zalog za leto 2021 (dok.
št. 459-1/2020/4).
K točki 6.
Sklep 8:
Svet šole potrjuje Finančni načrt OŠ Zalog za leto 2020 (dokument št. 459-1/2020/5).
In
Sklep 9:
Svet šole potrjuje Finančni načrt OŠ Zalog za leto 2021 (dokument št. 459-1/2020/6).
K točki 7.
Sklep 10:
Svet šole se je seznanil z Revizijskim poročilom za leto 2018.
in
Sklep 11:
Svet šole bo na redni seji maja 2020 sprejel morebitne nove cene prehrane za šolsko leto
2020/21 in sicer na osnovi skupne strategije za vse osnovne šole znotraj Mestne občine
Ljubljane, ki jo bo pripravila Mestna občina Ljubljana.
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Ga. računovodkinja, K. Z. je končala s svojim poročanjem finančnih delov vseh dokumentov
zato zapusti sejo ob 18.45 uri.
Tudi g. ravnatelj, A. K. zapustit sejo ob istem času, ker so člani prešli na točko, v kateri
odločajo delovni uspešnosti g. ravnatelja.
K točki 8.
Sklep 7:
Svet zavoda je na seji dne 12. 2. 2020 ugotovil:
1. Ravnatelj na podlagi pravilnika izpolnjuje pogoje do dela plače za delovno
uspešnost.
2. Ravnatelj je dosegel 96,98 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za
delovno uspešnost.
3. Ravnatelju se na podlagi določil Dogovora o plačah in drugih stroških dela v
javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18) do 30. junija 2020 redna delovna
uspešnost ne izplačuje.
K točki 9.
- ni bilo sklepa K točki 10.
- ni bilo sklepa K točki 11.
- ni bilo sklepa Seja se je zaključila ob 19.10

Priloge:
- Letno poročilo za 2019
- Program dela šole in kadrovski načrt za 2020
- Program dela šole in kadrovski načrt za leto 2021
- Finančni načrt za leto 2020 in 2021
- Obrazci za ocenjevanje delovne uspešnosti g. ravnatelja
Št. dok.: 900-2/2020/5

Predsednik Sveta šole:
Peter Intihar

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec
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