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ZAPISNIK 
 

o poteku 2. korespondenčne seje Sveta zavoda,  

ki je potekala v času od 3. 7. 2020 do 7. 7. 2020, preko elektronske pošte. 

 

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 je potekala od četrtka, 2. 7. 2020 od 15. ure do torka, 7. 7. 2020 do 14. ure. 

 

Ker se je seja izvajala po elektronski pošti, so člani Sveta zavoda svoje odločitve o predlaganih sklepih 

in mnenja posredovali 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. 

 

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

nadomestnega člana Sveta zavoda. 

 

Do petka, 3. 7. 2020 do 12. ure so po elektronski pošti glasovali vsi trije člani Mandatno verifikacijske 

komisije. Mandatno verifikacijska komisija je s tremi glasovi ZA potrdila pravilnost volitev oziroma 

imenovanja nadomestnega člana Sveta zavoda.  

 

Sklep 1/2 je sprejet. 

 

K točki 2: Potrditev novega člana Sveta zavoda 

 

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. 

 

Od petka, 3. 7. 2020, do ponedeljka, 6. 7. 2020, je do 12. ure po elektronski pošti glasovalo 10 članov 

Sveta zavoda, ki so soglasno potrdili nadomestno izvoljenega člana Sveta zavoda. 

 

Sklep 2/2 je sprejet. 

 

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

 



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. 

 

Od ponedeljka, 6. 7. 2020, do torka, 7. 7. 2020, je do 14. ure po elektronski pošti glasovalo vseh 11 

članov Sveta zavoda, ki so soglasno potrdili sklep o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne 

obremenitve v času epidemije. 

 

Sklep 3/2 je sprejet. 

 

Mnenja članov Sveta zavoda se hranijo v arhivu Sveta zavoda. 

 

Sestanek je bil zaključen 7. 7. 2020 ob 14. uri. 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta zavoda: 

Suzana Turk, dipl. upr. ved (VS), l.r.   mag. Urška Bučar, prof., l.r. 
 


