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Datum: 2. 7. 2021 

Številka: 013-7/2021-174/2 

 

ZAPISNIK 
 dvanajste  (12.) korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi, ki je potekala  

od TORKA, 29. 6. 2021, od 14. ure  

do PETKA, 2. 7. 2021, do 14. ure.  

 

Na dvanajsti (12.) korespondenčni seji so člani Sveta zavoda glasovali o Programu dela, 

kadrovskem in finančnem načrtu OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2021. 
 
1. KADROVSKI NAČRT za leto 2021 je usklajen s sistemizacijo delovnih mest za šolo in vrtec. 
 
2. FINANČNI NAČRT za leto 2021 je usklajen s prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
ter Pogodbami o sofinanciranju dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu in Pogodbe o zagotavljanju 
sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov in izvedbe dodatno dogovorjenih programov z 
Občinama Črnomelj in Kočevje za leto 2021. 

 

PRILOGA: 

- Program dela, finančni in kadrovski načrt OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2021. 

 

Izid glasovanja 12. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi: 

- od 11 članov zavoda je 9 članov glasovalo  ZA predlagani program dela, finančni in 

kadrovski načrt OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2021. 

 

/PRILOGA  - izjave članov sveta 9 X/  

 

SKLEP:  

Člani sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi so na svoji dvanajsti (12.) korespondenčni seji  

sprejeli sklep, da je predlagani Program dela, finančni in kadrovski načrt OŠ Stari trg 

ob Kolpi za leto 2021 sprejet. 

 

 

Sprejeto odločitev oziroma sklep, na korespondenčen način opravljeni seji, bo svet zavoda 

zapisniško potrdil in  na svoji prvi naslednji seji. 

 

 

V vednost: 

 - ravnateljici Mojca Butala, 

-  arhiv Sveta zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi. 

 

 

Zapisnik zapisala:       Predsednica Sveta zavoda: 

                                                                                                              OŠ Stari trg ob Kolpi 

  Mojca Breznik                             Mateja Oberstar
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