OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
11. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 22. novembra 2018 ob 19.00 v glasbeni učilnici.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta zavoda (predsednica)
2. Ponovna obravnava predloga občinama za pripravo Pogodbe o financiranju za leto 2019
(računovodkinja)
3. Obravnava novega Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor (predsednica)
4. Razno
PRISOTNI: ga. Ivka Sodnik, ga. Elizabeta Pristav Bobnar, ga. Darja Delavec, g. Franci Jagodic, g. Minko
Križnar, ga. Marija Kuhar, ga. Alenka Jovanovski, ga. Erna Meglič, ga. Marija Mojca Sodnik
ODSOTNI: ga. Mojca Markič, ga. Bojana Koprivec
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Marjeta Benedik (računovodkinja), ga. Suzana
Delavec (pomočnica ravnatelja za vrtec), ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica)

Ga. Ivka Sodnik je predstavila dnevni red in vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda se je strinjalo z
njim.
Ga. predsednica je člane seznanila z ugotovitvijo, da je bila s strani Občine Preddvor v Svet zavoda
imenovana njihova predstavnica, ga. Darja Delavec.

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta zavoda
Pri pregledu sklepov 10. redne seje Sveta zavoda je bilo ugotovljeno, da 4. sklep ni bil realiziran.
SKLEP 2017-2021/11R/1:
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda.

2. Ponovna obravnava predloga občinama za pripravo Pogodbe o finaciranju za leto 2019
Ga. Marija Kuhar je predlagala, da se na 5. strani pod 3. postavko popravi znesek za menjavo
radiatorjev na PŠ Jezersko na 6.000 €: vsi radiatorji naj bi se menjali v naslednjem letu, zato v
obdobju 2020 – 2023 ne bi bilo izdatkov. Ustrezno se popravi tudi končni znesek investicij za PŠ
Jezersko.
G. Franci Jagodic je predlagal, da se dokumentu doda tudi uvod. Le-tega je že pripravil ravnatelj, zato
člani Sveta zavoda predlagajo, da se na občini pošlje uvod v obliki, kot jo je pripravil ravnatelj.
Na 5. strani se pri točki 1.3 Predlogi občinama za planiranje večjih investicijskih sredstev in
vzdrževanja (na objektu matične šole Preddvor) popravi druga poved v 1. odstavku, in sicer:
1

V šolskem letu 2018/19 so se pojavile velike organizacijske težave pri razdeljevanju kosil, zato
moramo za več oddelkov podaljšanega bivanja kosilo organizirati v učilnici, kar ne omogoča
zagotavljanja minimalnih higienskih standardov v skladu s standardi HACCP.
Na strani 9 naj se kot avtorji navedejo le ravnatelj in obe računovodkinji.
Ga. Erna Meglič je ob 19.50 zapustila sejo Sveta zavoda.

SKLEP 2017-2021/11R/2:
Člani Sveta zavoda so se seznanili s Predlogom za pripravo pogodbe o financiranju za leto 2019.
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda.

3. Sprejem novega Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor
Člani Sveta zavoda na Poslovnik o delu Sveta zavoda niso imeli pripomb.
SKLEP 2017-2021/11R/3:
Člani Sveta zavoda so sprejeli dopolnjen Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca
Preddvor.
Za sklep je glasovalo sedem članov Sveta zavoda, eden pa se je vzdržal.

4. Razno
Člani Sveta zavoda niso imeli vprašanj oz. pripomb.

Sestanek smo zaključili ob 20.15.

zapisala:
Martina Gašperlin

predsednica Sveta zavoda:
Ivka Sodnik
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