OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
2. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 14. februarja 2017 ob 17.30 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. redne, konstitutivne seje ter 1., 2. in 3. korespondenčne seje Sveta zavoda
2. Razpis za ravnatelja
3. 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
OSTALI PRISOTNI: ga. Petra Lesjak, g. Tomaž Peternel (sindikalni zaupnik), ga. Martina Gašperlin
(zapisnikarica)

Predsednica Sveta zavoda je predlagala dnevni red seje. Z njim se je strinjalo vseh enajst članov Sveta
zavoda.
1. Potrditev zapisnika 1. redne, konstitutivne seje ter 1., 2. in 3. korespondenčne seje Sveta zavoda
V zapisniku 1. redne seje se popravi 1. sklep:
SKLEP 2017-2021/2R/1:
Člani Sveta zavoda ugotavljajo, da je Svet zavoda konstituiran v skladu z Odlokom o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor občine Preddvor št. 6060001/09-odl189/12 z dne 21. avgust 2012 in spremembo tega odloka št. 603-0001/09-odl232 z dne
27. 12. 2016 ter z odlokom občine Jezersko št. 36-3/212-1 z dne 23. 8. 2012 in spremembo odloka
št. 030-0047/2016 z dne 5. 1. 2017.
Za sklep je glasovalo vseh 11 članov, gospa Ivka Sodnik pa je predlagala, da se glede na dopis
inšpektorice preveri, ali se delavci šole volijo ponovno.
Z zapisnikom s popravljenim 1. sklepom 1. redne, konstitutivne seje se je strinjalo vseh enajst članov.

Člani Sveta zavoda so še enkrat glasovali za SKLEP 2017-2021/1K/1, ki so ga sprejeli na 1.
korespondenčni seji:
SKLEP 2017-2021/2R/2:
Svet zavoda sprejme sklep o razrešitvi ravnateljice mag. Tee Dolinar z dnem 31. 1. 2017.
S tem sklepom se nadomesti SKLEP 2017-2021/1K/1.
S sklepom se je strinjalo vseh enajst članov.
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Člani Sveta zavoda so še enkrat glasovali za SKLEP 2017-2021/2K/1, ki so ga sprejeli na 2.
korespondenčni seji:
SKLEP 2017-2021/2R/3:
Svet zavoda začenja s postopkom imenovanja ravnatelja.
S tem sklepom se nadomesti SKLEP 2017-2021/2K/1.
S sklepom se je strinjalo 6 članov: ga. Mojca Velkavrh Žižek, ga. Elizabeta Pristav Bobnar, ga. Ivka
Sodnik, ga. Mojca Markič, g. Minko Križnar in g. Franci Jagodic, vzdržale pa so se: ga. Erna Meglič, ga.
Marija Kuhar, ga. Marija Mojca Sodnik, ga. Alenka Jovanovski in ga. Bojana Koprivec.

Člani Sveta zavoda so še enkrat glasovali za SKLEP 2017-2021/3K/1, ki so ga sprejeli na 3.
korespondenčni seji:
SKLEP 2017-2021/2R/4:
Svet zavoda na podlagi 2. odstavka 54. člena ZOFVI ni imenoval ravnatelja niti vršilca dolžnosti
ravnatelja izmed strokovnih delavcev OŠ Matije Valjavca Preddvor. Svet zavoda poziva ministra, da
imenuje vršilca dolžnosti.
S tem sklepom se nadomesti SKLEP 2017-2021/3K/1.
S sklepom se je strinjalo vseh enajst članov.

2. Razpis za ravnatelja
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je predlagala, da se začnejo aktivnosti v zvezi z imenovanjem novega
ravnatelja.
G. Tomaž Peternel je pojasnil, da je bil s sodelavkami 3. februarja 2017 na MIZŠ, kjer so jim pojasnili,
da nam bodo poslali vršilca dolžnosti za največ eno leto.
Ga. Petra Lesjak je povedala, da nas je 14. februarja 2017 obiskala inšpektorica ga. Marija Karba in
opravila izredni inšpekcijski nadzor. Tudi ona pričakuje, da se s postopkom za razpis ravnatelja še
počaka.
Ga. Petra Lesjak je tudi pojasnila, da ji je inšpektorica povedala, da nima nobenih pooblastil za
vodenje zavoda.
Člani Sveta zavoda predlagajo, da se 15. februarja 2017 pošlje zapisnik izrednega inšpekcijskega
nadzora na obe občini in članom Sveta zavoda.
Člani so se dogovorili, da se s postopkom za razpis delovnega mesta ravnatelja še počaka.
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3. Razno
Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s kadrovsko problematiko v Kokri.
Predsednica Sveta zavoda ga. Mojca Velkavrh Žižek je povedala, da bo na MIZŠ takoj poslala dopis v
zvezi z imenovanjem v. d. ravnatelja.

Sestanek smo zaključili ob 18.50.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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