Šolska ulica 7, 1233 Dob

Datum: 27. 2. 2022
Št.: 900-1/2022/13

Zadeva: Zapisnik 17. dopisne seje Sveta zavoda Osnovne šole Dob, ki je potekala
od srede 23. 2. do nedelje 27. 2. 2022.
Na dopisni seji so glasovali:
Nina Bürger (predstavnica šole), Katrin Oražem, Primož Primožič, Sašo Seljak (vsi predstavniki staršev),
Feliks Lampret, Franci Rahne, Dušan Smolnikar (vsi predstavniki občine)
Svet zavoda ima trenutno sedem članov, ker so bili z dnem 18. 2. 2022 odpoklicani štirje člani sveta.
Namestnik predsednika Sveta zavoda je predlagal naslednji dnevni red.
Dnevni red:
1. Seznanitev in sprejetje odstopne izjave predsednice Sveta zavoda
2. Potrditev Letnega poročila Osnovne šole Dob leto 2021
3. Potrditev Programa dela, kadrovski, investicijski in finančni načrt za leto 2022
4. Potrditev spremembe 49. člena Pravil šolskega reda v Osnovni šoli Dob
5. Potrditev zapisnikov inventurnih komisij na dan 31. 12. 2021
6. Seznanitev z volilnim zapisnikom in poročilom glasovanja o odpoklicu predstavnikov delavcev v Svetu zavoda
6. in imenovanje nadomestnih članov volilne komisije
7. Objava razpisa nadomestnih volitev za člane Sveta zavoda (predstavniki delavcev)

Glasovanje za 17. dopisno sejo
K 1.
Člani sveta so z vabilom na dopisno sejo k tej točki prejeli naslednje gradivo: Odstopno izjavo Damijane
Križnik Vrhovec s funkcije predsednice Sveta zavoda. Sprejet je bil naslednji sklep:
Sklep K1.:
Sprejme se odstopna izjava predsednice Sveta zavoda Damijane Križnik Vrhovec. Naloge
predsednika Sveta zavoda do izvolitve novega predsednika začasno opravlja njegov namestnik.
ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽAN: 1

K 2.
Člani sveta so z vabilom na dopisno sejo k tej točki prejeli naslednje gradivo: Letno poročilo Osnovne
šole Dob (Leto 2021). Sprejet je bil naslednji sklep:
Sklep K2.:
Potrdi se Letno poročilo Osnovne šole Dob za leto 2021.
ZA: 5

PROTI: 0

VZDRŽAN: 2

K 3.
Člani sveta so z vabilom na dopisno sejo k tej točki prejeli naslednje gradivo: Program dela, kadrovski,
investicijski in finančni načrt za leto 2022. Sprejet je bil naslednji sklep:
Sklep K3.:
Potrdi se Program dela, kadrovski, investicijski in finančni načrt za leto 2022.
ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽAN: 1

K 4.
Člani sveta so z vabilom na dopisno sejo k tej točki prejeli naslednje gradivo: Pravila šolskega reda v
Osnovni šoli Dob, v katerih se spreminja 49. člen. Sprejet je bil naslednji sklep:
Sklep K4.:
Potrdi se sprememba 49. člena Pravil šolskega reda v Osnovni šoli Dob.
ZA: 7

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

K 5.
Člani sveta so z vabilom na dopisno sejo k tej točki prejeli naslednje gradivo: Zapisnik inventurne
komisije na dan 31. 12. 2021 za popis knjig v knjižnici, Zapisnik inventurne komisije na dan 31. 12. 2021
za popis surovin in materiala (zaloge), Zapisnik inventurne komisije na dan 31. 12. 2021 za odpis drobni
inventar (količinski), Zapisnik inventurne komisije na dan 31. 12. 2021 za odpis osnovnih sredstev in
Zapisnik inventurne komisije na dan 31. 12. 2021 za popis denarnih sredstev, terjatev in obveznosti.
Sprejet je bil naslednji sklep:
Sklep K5.:
Potrdijo se zapisniki inventurnih komisij na dan 31. 12. 2021.
ZA: 7

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

K 6.
Na podlagi predloženega zapisnika in poročila o rezultatu glasovanja volilne komisije se je Svet zavoda
seznanil o odpoklicu in prenehanju mandata štirih predstavnic šole v Svetu zavoda. V skladu z
ugotovitvenim sklepom volilne komisije je tako z dnem 18. 2. 2022 prenehal mandat naslednjim
predstavnicam delavcev: Barbari Černčič, Tini Jerkič, Damijani Križnik Vrhovec (že predhodno
odstopila) in Andreji Šuštaršič Tomšič. Zato je potrebna izvedba nadomestnih volitev.
Za izvedbo nadomestnih volitev je potrebno imenovati šestčlansko volilno komisijo. Namestnik
predsednika Sveta zavoda je prejel od predsednice volilne komisije predlog članov volilne komisije.
Sprejet je bil naslednji sklep:
Sklep K6.:
Za potrebe izvedbe nadomestnih volitev za štiri predstavnike delavcev v Svetu zavoda se imenuje
volilna komisija v sledeči sestavi: Sonja Najman Vedenik (predsednica), Mateja Križman Jesenovec
(članica), Barbara Zabukovec Blaž (članica), Boštjan Brnot, Daša Lokar in Lidija Ručman
(vsi nadomestni člani).
ZA: 6

PROTI: 0

VZDRŽAN: 1

K 7.
V skladu z 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dob
mora Svet zavoda razpisati nadomestne volitve in sklep o razpisu javno objaviti v zavodu. Sprejet je bil
naslednji sklep:
Sklep K7.:
Svet zavoda razpisuje nadomestne volitve za štiri predstavnike delavcev, ki bodo izvedene 8. 3. 2022.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi 28. 2. 2022. Sklep je priloga zapisnika 17. dopisne seje (Priloga 1).
ZA: 7

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Vsi sklepi so bili veljavno sprejeti, saj je zanje glasovala večina vseh članov Sveta zavoda.
Dopisna seja se je opravila z glasovanjem po elektronski pošti, ki se je začelo v sredo, 23. 2. 2022
ob 10.40 uri in zaključilo v nedeljo, 27. 2. 2022 ob 12.55 uri, ko je glasoval zadnji član Sveta zavoda.

Namestnik predsednika Sveta zavoda:
Primož Primožič

Šolska ulica 7, 1233 Dob

Priloga 1
Datum: 28. 2. 2022
Št.: 900-1/2022/14

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za predstavnike delavcev Sveta zavoda

01. Volitve za nadomestne člane sveta zavoda (predstavnike delavcev) bodo potekale v torek, 8. marca 2022.
02. Volilno komisijo sestavljajo:
- Sonja Najman Vedenik (predsednica)
- Mateja Križman Jesenovec (članica)
- Barbara Zabukovec Blaž (članica)
- Boštjan Brnot (nadomestni član)
- Daša Lokar (nadomestna članica)
- Lidija Ručman (nadomestna članica)
03. Pravico predlagati kandidate za člana sveta zavoda ima najmanj 10 % delavcev zavoda.
04. Predlogi kandidatov za svet zavoda se predložijo volilni komisiji do ponedeljka, 7. marca 2022 do 12.00 ure.
05. Predlogi morajo biti pisni s podpisi predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji kandidatov h kandidaturi.
06. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
07. Glasovanje na volišču vodi volilna komisija, ki tudi podrobneje opredeli časovnico in kraj glasovanja.
08. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
09. Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
10. Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku
09. 5 dni od dneva volitev.

Namestnik predsednika Sveta zavoda
Primož Primožič

