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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 8. KORESPONDENČNE SEJE 

OD 29. 5. 2019 DO 30. 5. 2019 

po e-pošti, telefonsko, osebno v tajništvu ali preko Spletne učilnice 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dopisa za Mestno občino Ljubljana, 
 

 

G. Garbajs članom predloži vsebino dopisa: 

K tč. 1  

Svet zavoda je na 21. seji, ki je bila 22.5.2019, razpravljal tudi o rebalansu Finančnega načrta OŠ Zalog za 

leto 2019. Šola je rebalans pripravila podlagi obvestila Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL), ki je z dokumentom št. 410-193/2018-66 z dne 13.5.2019, 

vse osnovne šole na območju MOL seznanil z novo višino odobrenih sredstev za leto 2019. Spremembe 

temeljijo na Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) za leto 2019, 
ki je bil sprejet 15.4.2019 in 19.4.2019 objavljen v Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 43/18).  

 

Svet zavoda OŠ Zalog je pripravljen rebalans Finančnega načrta OŠ Zalog za leto 2019 sicer potrdil. Pri 

tem so člani Sveta predlagali, da se MOL pisno opozori tudi na izdano odločno Inšpekcije za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je 13.12.2018 na OŠ Zalog inšpekcijski pregled in pri tem ugotovila, da 

je potrebno sanirati talne površine  vključno s talnimi jaški ter stenske površine in viseče omarice, 

odpraviti sledi zamakanja in obnoviti stenski belež, odpraviti rjo na kuhinjskih pripomočkih,  sanirati 
garderobo za shranjevanje delovne in civilne obleke… 

 

  

SKLEP 1:   

Svet zavoda Osnovne šole Zalog potrjuje vsebino dopisa za Mestno občino Ljubljana, ki je razvidna iz 

priloženega dokumenta »Rebalans FN OŠ Zalog za leto 2019 – dopis za MOL - 29.05.2019.pdf«. 

 

Navodilo za glasovanje je bilo: 

Člani Sveta so glasovali tako, da so svoje glasove (ZA, PROTI ali VZDRŽAN) sporočili:  

- z odgovorom na to 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.  

 Glasove so oddali do vključno 30.5.2019 do 24:00 ure.  

  

Izid glasovanja je bil: 

Vseh članov sveta na 8. korespondenčni seji: 10 

 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

Glasovalo je 9 članov in sicer: 

 

- preko e-pošte: zdenka.kisovec@guest.arnes.si in dejan.garbajs@gmail.com:  9 članov 

- 1 (en) član ni glasoval  
 

Izid glasovanja devetih članov je bil: 

 

      ZA :  9 članov 

      PROTI:  0  članov 

      VZDRŽAN:  0 član 

       NI GLASOVAL: 1 član 

 

Ugotovitev 8. korespondenčne seje: 

 

Predlagan sklep 1 je bil potrjen. 

 

Seja se je  zaključila 30. 5. 2019 ob 24.00 uri. 

       

 

Priloge (objavljeno tudi na spletni učilnici Sveta šole):  

- Dopis za MOL 

- Odločba Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

 

Poslano po elektronski pošti:  

- članom Sveta zavoda 

- tajništvo OŠ Zalog 

 

 

Zapisnik zapisala:        Dejan Garbajs 

Zdenka Kisovec          predsednik Sveta zavoda  

 

 

 

 

Št. dok.: 900-2/2019/37 
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