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Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja  

           
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 18. REDNE SEJE Z DNE 26. 9. 2018 

 

Dnevni red:  

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje z dne 10.5.2018; zapisnika 17. seje z dne 6.6.2018; 

zapisnika 2. korespondenčne seje z dne 21.5.2018; zapisnika 3. korespondenčne seje z 

dne 12.6.2018 in zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 5.7.2018. 

2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDN 2017/2018. 

3. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda. 

4. Obravnava in sprejem LDN za 2018/2019. 

5. Poročanje ravnatelja/pomočnika o tekočem poslovanju šole. 

6. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole. 

7. Seznanitev članov svet s prispelimi dokumenti. 

8. Razno. 

 

G. Garbajs pred začetkom seje ugotovi sklepčnost Sveta. Na seji prisotnih devet (9) članov. 

Pred potrjevanjem dnevnega reda g. Garbajs predlaga, glede na to, da je gradivo za to točko 

dobil šele v nedeljo, da se za 2. točko dnevnega reda doda nova, torej, 3. točka in sicer: 

Obravnava Samoevalvacijskega poročila za š.l. 2017/2018. 

Nekaj članov tudi predlaga, da se v dnevni red vsakokrat doda točka: Pregled sklepov. Tokrat 

se doda za 5.točko.  

G. Garbajs tudi predlaga, da se na spletni učilnici vzpostavi nek razvid sklepov vseh sej, kjer 

bo razvidno, ali so realizirani ali ne.  

 

Člani se z dopolnitvami strinjajo in zato dopolnijo dnevni red, ki se glasi: 

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje z dne 10.5.2018; zapisnika 17. seje z dne 6.6.2018; 

zapisnika 2. korespondenčne seje z dne 21.5.2018; zapisnika 3. korespondenčne seje z 

dne 12.6.2018 in zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 5.7.2018. 

2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDN 2017/2018. 

3. Obravnava Samoevalvacijskega poročila za š.l. 2017/2018. 

4. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda. 

5. Obravnava in sprejem LDN za 2018/2019. 

6. Pregled sklepov. 

7. Poročanje ravnatelja/pomočnika o tekočem poslovanju šole. 

8. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole. 

9. Seznanitev članov svet s prispelimi dokumenti. 

10. Razno. 

 

Dopolnitev dnevnega reda soglasno sprejet. 

 

K točki 1: 

  

Sklep 1 - Svet šole potrjuje zapisnik 16. seje z dne 10.5.2018,  zapisnik 17. seje z dne 

6.6.2018, zapisnik 2. korespondenčne seje z dne 21.5.2018,  zapisnik 3. korespondenčne 

seje z dne 12.6.2018 in zapisnik 4. korespondenčne seje z dne 5.7.2018. 
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K točki 2: 

 

Sklep 2 – Svet šole sprejema Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018 ob upoštevanju 

podanih pripomb.   

 

 

K  točki 3: 

 

Sklep 3 – Svet šole se je seznanil s Samoevalvacijskim poročilom za š.l. 2017/2018. 

 

 

K točki 4: 

 

Sklep 4 – Svet šole potrjuje Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda. 

 

 

K točki 5: 

 

Sklep 5 – Svet šole potrjuje Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. 

 

 

K točki  6: 

 

- ni bilo sklepa – 

 

 

preskok K točki 10: 

 

Sklep 6 – 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 g. Andreja Krumpaka za čas od 1.9.2018 in sicer v 

višini 20 % njegove osnovne plače.  

 

Po tem sklepu je ga. Jerebič odšla ob 18.50 uri. Ostalo še 9 članov. 

 

 

K točki 7: 

 

- ni bilo sklepa - 

 

 

K točki 8: 

 

- ni bilo sklepa - 
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K točki 9: 

 

Sklep 7 -  Predsednik Sveta šole pripravi zaprosilo za Inšpektorat RS za šolstvo in šport, 

da se ugotovi, ali je ravnatelj v predpisanih rokih zagotovil realizacijo sklepov in ukrepov 

oziroma odpravil pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil Inšpektorat RS za šolstvo in šport. 

Predsednik Sveta šole navedeni dopis pripravi do 5. 1. 2019, Svet šole pa ga potrdi na 

korespondenčni seji do 10. 1. 2018. 

 

 

 

Nadaljevanje K točki 10: 

 

- ni bilo sklepa - 

 

 

Ob 19.50 uri zapusti sejo g. Bizjan. Prisotnih članov je še 8.  

 

 

 

 

Dogovorijo se, da bo prihodnja seja v mesecu februarju in sicer ob 17.30 uri. 

 

 

 

Seja se zaključi ob 19.55 uri. 

 

 

 

 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta šole: 

Zdenka Kisovec             Dejan Garbajs 


