OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
konstitutivne seje Sveta zavoda, ki je bila 31. januarja 2017 ob 17.00 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda
Obravnava sklepov o imenovanju članov Sveta zavoda
Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta zavoda
Volitve predsednika Sveta zavoda in namestnika predsednika Sveta zavoda
Potrditev zapisnika 19. redne seje
Seznanitev s Poslovnikom o delu Sveta zavoda
Seznanitev s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti zavoda
Obravnava predlogov sprememb Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda
Obravnava LDN vrtca in šole 2016/17
Obravnava Zaključnega poročila šole in vrtca 2015/16
Predstavniki šole za UO Šolskega sklada v obdobju 2016-2020
Imenovanje pritožbene komisije v obdobju 2016-2020
Obravnava samoevalvacijskega poročila 2015/16
Razno

PRISOTNI: ga. Mojca Velkavrh Žižek, ga. Elizabeta Pristav Bobnar, ga. Ivka Sodnik, ga. Mojca Markič, g.
Minko Križnar, g. Franci Jagodic, ga. Erna Meglič, ga. Bojana Koprivec, ga. Marija Kuhar, ga. Alenka
Jovanovski, ga. Marija Mojca Sodnik
ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI: ga. Tea Dolinar (ravnateljica), ga. Nina Kristić (predsednica volilne komisije), g.
Tomaž Peternel (sindikalni zaupnik), ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica)

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda
Gospa Mojca Velkavrh Žižek je razložila, po kakšnem načelu je sestavljen Svet zavoda. Poudarila je, da
so bili predstavniki delavcev izvoljeni po takrat veljavnem Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor. V januarju 2017 je bil ta odlok dopolnjen in je
tudi takoj stopil v veljavo.

2. Obravnava sklepov o imenovanju članov Sveta zavoda
Sindikalni zaupnik Tomaž Peternel je pojasnil, da je v zvezi z izvolitvijo predstavnikov delavcev v Svet
zavoda govoril z gospodom Borisom Zupančičem na MIZŠ in z inšpektorico gospo Marijo Karba. Oba
sta mu zagotovila, da so predstavniki delavcev v Svet zavoda izvoljeni zakonito.
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3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta zavoda
SKLEP 2017-2021/1R/1:
Člani Sveta zavoda ugotavljajo, da je vseh enajst mandatov veljavnih, zato se Svet zavoda
konstituira iz vseh enajstih članov, kot so jih predlagale vse tri institucije (šola, občina in starši).
Deset članov se je s sklepom strinjalo, gospa Ivka Sodnik pa je predlagala, da se glede na dopis
inšpektorice preveri, ali se delavci šole volijo ponovno.

4. Volitve predsednika Sveta zavoda in namestnika predsednika Sveta zavoda
Člani so se dogovorili, da bo glasovanje za predsednika in njegovega namestnika potekalo javno.
SKLEP 2017-2021/1R/2:
Za predsednico Sveta zavoda v mandatnem obdobju 2017-2021 je bila imenovana ga. Mojca
Velkavrh Žižek.
Za sklep je glasovalo 10 članov, ga. Marija Mojca Sodnik pa je bila proti predlogu.
SKLEP 2017-2021/1R/3:
Za namestnika predsednice Sveta zavoda v mandatnem obdobju 2017-2021 je bil imenovan g.
Franci Jagodic.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.

5. Potrditev zapisnika 19. redne seje
SKLEP 2017-2021/1R/4:
Devet članov se je strinjalo s potrditvijo zapisnika 19. redne seje, ga. Marija Mojca Sodnik in g.
Minko Križnar pa nista glasovala.

6. Seznanitev s Poslovnikom o delu Sveta zavoda
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je predlagala, da se ta točka dnevnega reda prestavi na naslednjo sejo Sveta
zavoda, ker je Poslovnik potreben temeljite predelave.
Do naslednje seje je potrebno pridobiti informacijo, kdo bo dokument posodobil.
SKLEP 2017-2021/1R/5:
Člani se strinjajo, da se Poslovnik o delu Sveta zavoda uporablja, vendar je potreben predelave.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.

7. Seznanitev s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti zavoda
Predsednica je člane seznanila s predpisi, ki veljajo za področje vzgoje in izobraževanja ter s splošnimi
akti zavoda.
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8. Obravnava predlogov sprememb Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda
Ravnateljica je prebrala predloge sprememb za Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda.
G. Minko Križnar je predlagal, da se zaradi starosti dokumentov predlogi sprememb še enkrat
pregledajo, nato pa se dajo v potrditev Svetu staršev.
SKLEP 2017-2021/1R/6:
Člani Sveta zavoda predlagajo, da se spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda še enkrat
pregledajo v strokovnih službah, nato pa jih potrdi Svet staršev.
Za sklep je glasovalo 10 članov, ga. Erna Meglič pa je bila proti.

9. Obravnava LDN vrtca in šole 2016/17
Ga. Ivka Sodnik je predlagala, da se za naslednje šolsko leto pri učnih ciljih določijo zelo konkretni
(merljivi) kazalniki, kriteriji za oblikovanje oddelkov pa naj bodo napisani v skladu z zakonom.
SKLEP 2017-2021/1R/7:
Člani Sveta zavoda so potrdili Letni delovni načrt vrtca in šole za šolsko leto 2015/16.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov.

10. Obravnava Zaključnega poročila vrtca in šole 2015/16
SKLEP 2017-2021/1R/8:
Člani Sveta zavoda so potrdili Zaključno poročilo vrtca in šole za šolsko leto 2015/16.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov.

11. Predstavniki šole za UO Šolskega sklada v obdobju 2016-2020
Ravnateljica je pojasnila, da sta soglasje za delovanje v upravnem odboru Šolskega sklada podpisali
dve predstavnici šole: Nina Valjavec in Lidija Nograšek, tretjega kandidata pa nismo uspeli dobiti.
Ga. Elizabeta Pristav Bobnar je predlagala, da bi bila kot tretja članica najprimernejša socialna delavka
– zaradi poznavanja socialnih razmer posameznih družin. Ponudila se je tudi, da se lahko udeleži prve
seje kot mediatorka.
Ga. Erna Meglič je izrazila pomislek glede spoštljive komunikacije, saj sta v preteklem mandatu
izstopila dva predstavnika šole iz upravnega odbora Šolskega sklada.
Ga. Erna Meglič se je s predlogom gospe Elizabete Pristav Bobnar strinjala, prosi pa za prisotnost
gospe Elizabete Pristav Bobnar na prvem sestanku. Pričakuje pozitivno oz. spoštljivo komunikacijo.
SKLEP 2017-2021/1R/9:
Člani Sveta zavoda predlagajo za člane Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Matije Valjavca
Preddvor naslednje predstavnike šole:
- gospo Nino Valjavec,
- gospo Lidijo Nograšek in
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-

gospo Erno Meglič.

Za sklep je glasovalo vseh 11 članov.

12. Imenovanje pritožbene komisije v obdobju 2016-2020
Svet staršev je v pritožbeno komisijo predlagal naslednje predstavnike staršev:
- gospo Elizabeto Pristav Bobnar,
- gospo Meto Arnež in
- gospoda Davida Šenka.
Poleg predstavnikov staršev so v pritožbeno komisijo predlagani tudi naslednji strokovni delavci šole:
- ga. Jana Robas,
- g. Tomaž Peternel,
- ga. Jožica Mlakar Broder,
- ga. Nuša Zadražnik,
- ga. Lucija Černivec in
- ga. Katarina Prelog Čerič
ter strokovna delavka druge šole:
- ga. Ivka Sodnik.
SKLEP 2017-2021/1R/10:
Na podlagi Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor so člani Sveta zavoda v
pritožbeno komisijo za obdobje 2016-2020 imenovali naslednje kandidate: gospo Elizabeto Pristav
Bobnar, gospo Meto Arnež, gospoda Davida Šenka, gospo Jano Robas, gospoda Tomaža Peternela,
gospo Jožico Mlakar Broder, gospo Nušo Zadražnik, gospo Lucijo Černivec, gospo Katarino Prelog
Čerič in gospo Ivko Sodnik.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.

13. Obravnava samoevalvacijskega poročila 2015/16
SKLEP 2017-2021/1R/11:
Člani Sveta zavoda so sprejeli samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/16.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.

14. Razno
Na Svet zavoda je dosedanja ravnateljica naslovila prošnjo za razrešitev in sporazumno odpoved
delovnega razmerja z delovnega mesta ravnatelja OŠ Matije Valjavca Preddvor dne 19. 1. 2017 pod
št. zadeve 900-47/2017.
SKLEP 2017-2021/1R/12:
Člani Sveta zavoda soglašajo s sporazumno odpovedjo delovnega razmerja ravnateljice gospe Tee
Dolinar z delovnega mesta ravnateljice OŠ Matije Valjavca Preddvor z dne 31. januarja 2017.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.
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SKLEP 2017-2021/1R/13:
MIZŠ se obvesti, da nimamo notranjega kandidata za vršilca dolžnosti ravnatelja, zato naj le-tega
predlagajo na MIZŠ.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.

SKLEP 2017-2021/1R/14:
Člani Sveta zavoda za opravljanje tekočih poslov, potrebnih za nemoteno poslovanje zavoda,
skladno z zakonom, pooblaščajo dosedanjo pomočnico ravnateljice gospo Petro Lesjak.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.

SKLEP 2017-2021/1R/15:
Primopredaja med gospo Teo Dolinar in vršilcem dožnosti ravnatelja naj se opravi najkasneje v 8-ih
dneh po imenovanju vršilca dolžnosti s primopredajnim zapisnikom.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov Sveta zavoda.

Za naslednje seje Sveta zavoda se en izvod gradiva vedno pripravi tudi v tiskani obliki.
Vsa vabila za seje Sveta zavoda se v prihodnje pošiljajo s tajništva šole (če je le mogoče, v enem
kosu).

Sestanek smo zaključili ob 19.30.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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