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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 2.KORESPONDENČNE SEJE 

OD 21.5.2018 – 24.5.2018 

Dnevni red:  
1. Sprejem sklepa v zvezi o odzivom Sveta zavoda na elektronska sporočila g. T.K.. 

 

K točki 1: 

 
Sklep 1 : 
 

Svet OŠ Zalog je sprejel sklep, da g. T. K. posreduje odgovor z naslednjim besedilom: 
 
Osnovna šola Zalog 
Svet OŠ Zalog 
Cerutova 7, 1000 Ljubljana 

 
Številka:                   
Datum: 25.5.2018 

 
g. T.K. 
 
 
ZADEVA:  Vaši sporočili za Svet zavoda OŠ Zalog z dne 5.4.2018 in sporočilo z dne 25.4.2018 
 
Svet zavoda OŠ Zalog je preko tajništva šole prejel vaši elektronski sporočili z dne 5.4.2018 in elektronsko 
sporočilo z dne 25.4.2018. Vsa navedena elektronka sporočila je Svet obravnaval na 16. seji, ki je bila 10.5.2018. 
 
Na omenjeni seji smo se člani Sveta seznanili z vsebino vaših elektronskih sporočil in vsebino prilog. V 
nadaljevanju je pojasnila na vaše navedbe podal tudi ravnatelj, g. R.M. 
 
Za učinkovito delovanje organizacije je potrebno tudi medsebojno sodelovanje zaposlenih. V primeru Osnovne 
šole je to še toliko bolj pomembno, saj so v nasprotnem primeru z negativnimi posledicami lahko soočeni tudi 
otroci. Po končani razpravi je Svet predlagal ravnatelju, da vas povabi na pogovor, vam pa predlagamo, da se 
odzovete na poziv ravnatelja in se z njim pogovorite o vašem delu in drugih podrobnostih, ki jih navajate v vaših 
sporočilih. Največkrat se težave s pogovorom lahko odpravijo, seveda je pri tem potrebno upoštevati šolo kot 
celoto in ne kot interese posameznika.  
 
V kolikor se z mnenjem Sveta ne strinjate, pa lahko uporabite tudi druga razpoložljiva pravna sredstva . 
 
S spoštovanjem, 
 

Predsednik sveta zavoda OŠ Zalog 
Dejan Garbajs 

Poslati: 

 
- g. T. K., preko tajništva šole, 

- g. R.M., ravnatelj OŠ Zalog – v vednost 

- ga. A.S. predstavnica sindikata na OŠ Zalog – v vednost 

- arhivu zavoda 

 

Seja se je  zaključila 24. 5. 2018 ob 24.00 uri. 
 

Zapisnik zapisala:                             Predsednik Sveta šole: 

Zdenka Kisovec       Dejan Garbajs 


