
 
 

OŠ DOLENJSKE TOPLICE 

PIONIRSKA CESTA 35 

8350 DOLENJSKE TOPLICE                  Dolenjske Toplice,  2. 7. 2020 

Telefon: 07 38 45 200 

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si 

 

SVET ZAVODA V OSNOVNI ŠOLI 

Številka: 900-1/2019-49 

 

 

ČLANOM SVETA ZAVODA 

 

 

Na podlagi 59. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda sklicujem 

 

 

2. KORESPONDENČNO SEJO SVETA ZAVODA 
 

Sklic je potreben zaradi potrditve novega člana Sveta zavoda in izdaje sklepa o izplačilu dodatka za 

nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za ravnateljico. 

 

Seja poteka od četrtka, 2. 7. 2020 od 15. ure do torka, 7. 7. 2020 do 14. ure. 

 

Ker se seja izvaja po elektronski pošti, svoje odločitve o predlaganih sklepih in mnenja posredujete v 

skladu z navodili posameznih točk dnevnega reda. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pravilnost volitev in imenovanje novega člana. 

2. Potrditev novega člana Sveta zavoda. 

3. SKLEP o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. 

 

 

K točki 1: Pravilnost volitev in imenovanje novega člana 

 

Obrazložitev: V skladu z navodili 7. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda, je bilo tajništvu zavoda 

predloženo poročilo o nadomestnih volitvah predstavnika delavcev v Svet ter potrdilo o njegovi 

izvolitvi. Dokumenti so v prilogi tega sklica.  

Mandatno verifikacijska komisija, v sestavi Klementina Kolarek, Natalija Filipović in Barbara Gril 

Razboršek, mora preveriti poročila o volitvah, potrdila o izvolitvi predstavnika delavcev ter ugotoviti 

njihovo pravilnost. 

 

SKLEP 1/2: Mandatno verifikacijska komisija potrjuje pravilnost volitev oziroma imenovanja 

nadomestnega člana Sveta zavoda. 

 

A) Se strinjam s predlaganim sklepom 1/2. 

B) Se ne strinjam s predlaganim sklepom 1/2. 

 

Člane mandatno verifikacijske komisije Sveta zavoda prosim, da potrdijo pravilnost volitev oz. 

imenovanja in ugotovitve sporoči Svetu zavoda preko elektronske pošte urska.bucar@os-dt.si 

najkasneje do jutri, do petka, 3. 7. 2020 do 12. ure. 
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V primeru, da se s sklepom ne strinjate, bi vas prosila za kratko obrazložitev. 

 

 

K točki 2: Potrditev novega člana Sveta zavoda. 

 

Obrazložitev: V skladu z 8. členom Poslovnika o delu Sveta zavoda Svet obravnava poročilo mandatno 

verifikacijske komisije in o njem glasuje.  

 

Sklep 2/2: Mandatno verifikacijska komisija je na podlagi 8. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda 

ugotovila, da je bila za nadomestnega predstavnika delavcev v Svet zavoda za mandatno obdobje 

2017-2021 izvoljena Lea Tisovec, predstavnica vrtca Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice. 

 

A) Se strinjam s predlaganim sklepom 2/2. 

B) Se ne strinjam s predlaganim sklepom 2/2. 

 

Člane Sveta zavoda prosim, da potrdijo nadomestnega predstavnika delavcev v Svet zavoda in svojo 

odločitev sporočite Svetu zavoda preko elektronske pošte urska.bucar@os-dt.si od petka, 3. 7. 2020 od 

13. ure do ponedeljka, 6. 7. 2020 do 12. ure. 

 

V primeru, da se s sklepom ne strinjate, bi vas prosila za kratko obrazložitev. 

 

 

K točki 3: SKLEP o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. 

 

Obrazložitev: ZIUZEOP v prvem odstavku 71. člena določa, da je zaposleni, ki je pri svojem delu 

nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi 

obvladovanja epidemije upravičen do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, 

ki znaša največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. 

Zaposleni v javnem sektorju, ki so upravičenci do dodatka iz 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za 

javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 

46/17, 69/17 in 80/18), lahko iz naslova tega dodatka in dodatka iz 71. člena ZIUZEOP za delo v času 

epidemije prejmejo skupaj največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega (tretji odstavek 71. 

člena ZIUZEOP). 

Skladno s četrtim odstavkom 71. člena ZIUZEOP odloči o višini dodatka iz prvega odstavka tega člena 

predstojnik ali oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, oziroma funkcionar, 

ki vodi organ, oziroma organ, ki odloča o pravicah in obveznostih zaposlenega, s sklepom. Pri določitvi 

upošteva stopnjo izpostavljenosti tveganju oziroma prekomerne obremenjenosti ter obseg dodeljenih 

finančnih sredstev za izplačilo dodatka. 

Po pozivu in nato dogovoru o višini denarnih sredstev z Občino Dolenjske Toplice, je ravnateljica 

Andreja Koščak izdala sklep o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 

za strokovne delavce šole in druge zaposlene, ki so v tem času opravljali delo na delovnem mestu.  

O izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za ravnatelja pa odloča 

Svet zavoda. 

 

Predlagan sklep 3/2: Zaposlena, Andreja Koščak, razporejena na delovno mesto ravnatelja, v OŠ 

Dolenjske Toplice, je v mesecu marcu in aprilu 2020 zaradi prekomerne obremenjenosti zaradi 

obvladovanja epidemije upravičena do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času 

epidemije.  

Dodatek iz 1. točke izreka tega sklepa se zaposlenemu določi v višini 35 % urne postavke osnovne 

plače za 256 ur. 
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A) Se strinjam s predlaganim sklepom 3/2. 

B) Se ne strinjam s predlaganim sklepom 3/2. 

 

Člane Sveta zavoda prosim, da za sprejetje predlaganega sklepa glasujejo preko elektronske pošte 

urska.bucar@os-dt.si in sporočijo svojo odločitev od ponedeljka, 6. 7. 2020 od 13. ure, do torka, 7. 7. 

2020 do 14. ure: 

 

V primeru, da se s sklepom ne strinjate, bi vas prosila za kratko obrazložitev. 

 

 

 

mag. Urška Bučar, prof., 

predsednica Sveta zavoda, l.r. 

 

 

 

 

Vročiti: 

- članom Sveta zavoda, po e-pošti 
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