OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
19. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 2. junija 2016, ob 18.00 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 18. redne ter 28., 29., 30., in 31. korespondenčne seje Sveta zavoda
(predsednica)
2. Uskladitev Poslovnika Sveta zavoda z Odlokom o ustanovitvi (predsednica)
3. Razno
PRISOTNI ČLANI: Mojca Velkavrh Žižek, Elizabeta Pristav Bobnar, Jože Krč, Rihard Murn, Mira Vizjak,
Renata Andoljšek
ODSOTNI ČLANI: Jana Meglič, Jolanda Grča, Mojca Markič, Jure Volčjak, Romana Naglič

OSTALI PRISOTNI: Tea Dolinar (ravnateljica), Martina Gašperlin (zapisnikarica)

Z dnevnim redom se je strinjalo vseh šest prisotnih članov.

1.

Potrditev zapisnikov 18. redne ter 28., 29., 30. in 31. korespondenčne seje Sveta zavoda

SKLEP 2012-2016/19R/1
Sprejme in potrdi se zapisnik 18. redne seje in zapisniki 28., 29., 30. in 31. korespondenčne seje
Svete zavoda.
Vsi zapisniki so bili potrjeni s šestimi glasovi.

2.

Uskladitev Poslovnika Sveta zavoda z Odlokom o ustanovitvi

Ravnateljica je pojasnila, da sta 7. člen Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Matije Valjavca
Preddvor (v nadaljevanju Poslovnik) in 18. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor v neskladju.
V Poslovniku se spremenijo naslednji členi:

V glavi Poslovnika dopišemo, da se je Poslovnik dopolnil na 19. redni seji 2. 6. 2016:
Na podlagi 46., 47. in 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Uradni list
RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, št. 1/2010 z dne 11. januar 2010
in Uradnega vestnika Gorenjske št. 6, leto XLI z dne 1. april 2008 je Svet zavoda Osnovne šole
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Matije Valjavca Preddvor na 12. seji dne 03. 04. 2008 sprejel, na 11. redni seji Sveta zavoda dne
12. 4. 2013 in na 19. redni seji 2. 6. 2016 dopolnil POSLOVNIK o delu Sveta zavoda Osnovne šole
Matije Valjavca Preddvor.
1. člen
V 1. členu Poslovnika se črta beseda pristojnost, tako da se člen na novo glasi:
Ta poslovnik določa sestavo in način dela Sveta zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor,
Šolska ulica 9, 4205 PPREDDVOR (v nadaljevanju: Svet zavoda).
2. člen
Iz 4. člena se črtajo pristojnosti Sveta zavoda. Nespremenjen pa ostane zadnji odstavek:
Svet zavoda odloča na sejah, na katerih je navzočih več kot polovica vseh članov, z večino glasov vseh
članov.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena Poslovnika se na novo glasi:
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev centralne šole, podružničnih šol in vrtcev, in sicer:
- dva člana iz matične šole,
- enega člana iz podružničnih šol,
- enega člana izmed tehničnega osebja in
- enega člana izmed strokovnih delavcev vrtcev.
4. člen
8. člen Poslovnika se na novo glasi:
Predstavnike staršev volijo starši na Svetu staršev, in sicer:
- enega člana izmed predstavnikov staršev v Svetu staršev, katerih otrok na dan volitev obiskuje vrtec v
zavodu in
- dva člana izmed predstavnikov staršev v Svetu staršev, katerih otrok obiskuje šolo v zavodu.
5. člen
Iz 34. člena Poslovnika se briše prvi odstavek in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Svet zavoda se konstituira, ko so imenovani oz. izvoljeni vsi predstavniki. Z dnem konstituiranja
Sveta zavoda začne teči mandat članom Sveta zavoda.
Drugi odstavek 34. člena se črta in se na novo glasi:
Prvo sejo Sveta zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik Sveta zavoda, najpozneje v
roku 20 dni po prenehanju mandata obstoječim članom Sveta zavoda in imenovanju vseh novih
članov Sveta zavoda.
6. člen
V 39. členu Poslovnika se črta stavek: Predsednik Sveta zavoda je, praviloma, strokovni delavec
zavoda.

S spremembami Poslovnika se je strinjalo vseh šest prisotnih članov Sveta zavoda.
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Člani Sveta zavoda predlagajo, da oba dokumenta (Odlok o ustanovitvi in Poslovnik o delu Sveta
zavoda) pregleda in uskladi pravnik.

3.

Razno

Pod to točko ni bilo vprašanj oz. pripomb.

Seja je bila zaključena ob 19.30.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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