
V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi OŠ Nova vas mora svet šole najprej 90 dni in
najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določiti rokovnik za izvedbo volitev in
imenovati tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda. Pripraviti mora tudi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem
konstituiranju.

Svetu šole predlagam naslednja
SKLEPA:

1. Za konstituiranje novega sveta šole se določi komisijo v sestavi:
- Jernej a Kovšca, predsednik
- Alojzij Mazij, član
- Katja Lah Majkic, član

2. Komisija naj izvede konstituiranje sveta šole v zakonitem roku - to je do sredine
decembra 2015.

Postopek imenovanja novega sveta š,ole pa je sledeč:
V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi OŠ Nova vas mora svet šole najkasneje v 60
dneh pred iztekom mandata določiti rokovnik za izvedbo volitev in imenovati tričlansko
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Pripraviti mora
tudi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju. Mandat
dosedanjemu svetu zavoda poteče 15.01.2016.
Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne komisije in drugih sklepov o
imenovanju. S tem dnem prične teči mandat novemu svetu.« - 15. člen Odloka o ustanovitvi.

Svet šole najprej imenuje volilno komisijo v sestavi:
- predsednika in dveh članov,

ki razpiše volitve in izpelje vse potrebne aktivnosti-v zvezi s konstituiranjem novega sveta
zavoda OŠ Toneta Šraja Aljoše.
Roki:
Po 15. oktobru 2015: volilna komisija s priporočeno pošto zaprosi:
- svet staršev OŠ Toneta Šraja Aljoše za izvedbo imenovanja treh članov v svet šole,
- prav tako Občino Bloke za izvedbo imenovanja njihovih treh članov v svet šole ter
- volilno komisijo za konstituiranje sveta šole iz vrst strokovnih delavcev šole za pet članov v
svet šole." .;
November 2015: volilna komisij a zbere izvolj ene člane vseh treh organov in ugotovi, če so
volitve in imenovanja potekala v skladu z zakonom in da ima OŠ Toneta Šraja Aljoše novi
svet zavoda v sestavi: treh predstavnikov staršev, treh predstavnikov ustanovitelja in petih
predstavnikov zaposlenih OŠ. .

Prvo sejo skliče predsednik prejšnjega sveta, če mu mandat še ne poteče, v nasprotnem skliče
prvo sejo ravnatelj šole.
Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne komisije in drugih sklepov o
imenovanju. S tem dnem prične teči mandat novemu svetu.
Člani sveta izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika.

Ad5.

Pod točko Pobude in predlogi je g. Alojzija Mazija zanimalo, če ima šola že navodila glede
šolanja otrok pribežnikov iz Sirije.


