OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
3. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 9. marca 2017 ob 19.00 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda (ga. predsednica)
2. Obravnava in potrditev popisa 2016 (ga. Alenka Lopuh)
3. Predstavitev, obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2016 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo (ga. Alenka Lopuh)
4. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2016
5. Razpis za ravnatelja
6. 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 (pomočnica v. d. ravnatelja), g. Bogdan Sušnik (v. d. ravnatelja), ga.
Martina Gašperlin (zapisnikarica)
Predsednica je predlagala, da se dnevni red spremeni, in sicer tako, da se doda nova (1.) točka:
1. Dopis šolske inšpekcije (ga. predsednica)
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda (ga. predsednica)
3. Obravnava in potrditev popisa 2016 (ga. Alenka Lopuh)
4. Predstavitev, obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2016 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo (ga. Alenka Lopuh)
5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2016
6. Razpis za ravnatelja
7. Razno
SKLEP 2017-2021/3R/1:
Na dnevni red se doda nova (1.) točka: Dopis šolske inšpekcije.
S spremembo dnevnega reda se je strinjalo vseh enajst članov Sveta zavoda.

1. Dopis šolske inšpekcije
Predsednica je pojasnila, da sta obe občini, šola in Svet zavoda prejeli dopis šolske inšpekcije, v
katerem je zapisano, da Inšpektorat RS za šolstvo in šport predlaga razpis ponovnih volitev delavcev v
Svet šole, kot to določa 7. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor.
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SKLEP 2017-2021/3R/2:
Mandati predstavnikov delavcev šole niso veljavni, zato se razpišejo volitve za predstavnike
delavcev šole v Svet zavoda.
Za sklep je glasovalo sedem članov Sveta zavoda: ga. Mojca Velkavrh Žižek, ga. Elizabeta Pristav
Bobnar, ga. Ivka Sodnik, ga. Mojca Markič, ga. Erna Meglič, g. Franci Jagodic in g. Minko Križnar.
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je predlagala, da se g. Bogdan Sušnik dogovori z volilno komisijo o pričetku
volitev za predstavnike delavcev šole v Svet zavoda.
Gospo Marijo Kuhar je zanimalo, zakaj nekateri starši niso bili obveščeni o volitvah za njihovega
predstavnika v Svet zavoda.
G. Minko Križnar, predsednik Sveta staršev, ji je odgovoril, da je vse zapisano v poročilu inšpektorice
gospe Marije Karba.
Zanimalo pa ga je, če je imela oseba, ki je sodelovala pri pregledu dokumentacije o poteku volitev v
Svetu staršev, pooblastilo.
Ga. Marija Mojca Sodnik je pojasnila, da je bila ona prisotna le kot zaposlena v tajništvu in
računovodstvu in ne kot predstavnica Sveta zavoda (poleg nje sta bili prisotni še tajnica in
pomočnica).
Ga. Ivka Sodnik je dodala, da inšpektorica v svojem dopisu ni izrazila nobenega dvoma o volitvah v
Svetu staršev.
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je predlagala, da se na naslednji seji Sveta staršev preveri, kako so bili starši
obveščeni o poteku volitev v Svet zavoda.
Gospo Marijo Mojco Sodnik je zanimalo, ali so mandati predstavnikov delavcev šole nezakoniti.
Ga. Mojca Velkavrh Žižek ji je pojasnila, da niso v skladu z občinskim odlokom.

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda
SKLEP 2017-2021/3R/3:
Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili zapisnik 2. redne seje.
Za sklep je glasovalo šest članov Sveta zavoda: ga. Mojca Velkavrh Žižek, ga. Elizabeta Pristav Bobnar,
ga. Ivka Sodnik, ga. Mojca Markič, g. Franci Jagodic in g. Minko Križnar.

3. Obravnava in potrditev popisa 2016
Ga. Alenka Lopuh je predstavila popis za lansko leto.
SKLEP 2017-2021/3R/4:
Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili popis 2016.
Za sklep je glasovalo šest članov Sveta zavoda: ga. Mojca Velkavrh Žižek, ga. Elizabeta Pristav Bobnar,
ga. Ivka Sodnik, ga. Mojca Markič, g. Franci Jagodic in g. Minko Križnar.
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4. Predstavitev, obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2016 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo
Ga. Alenka Lopuh je predstavila zaključni račun za leto 2016.
SKLEP 2017-2021/3R/5:
Člani Sveta zavoda so potrdili in sprejeli Poslovno in finančno poročilo za leto 2016.
Za sklep je glasovalo šest članov Sveta zavoda: ga. Mojca Velkavrh Žižek, ga. Elizabeta Pristav Bobnar,
ga. Ivka Sodnik, ga. Mojca Markič, g. Franci Jagodic in g. Minko Križnar.

5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2016
Ga. predsednica je pojasnila, da je postopek za ocenjevanje delovne uspešnosti enak kot v preteklem
letu.

6. Razpis za ravnatelja
G. Bogdan Sušnik je predlagal, da se z razpisom za ravnatelja počaka toliko časa, da bodo izvoljeni
tudi predstavniki šole v Svet zavoda.
Besedilo za razpis naj bo objavljeno v Šolskih razgledih in Uradnem listu 31. marca 2017. V razpisu naj
bo tudi navedeno, da je predviden nastop dela 1. julija 2017, rok za sprejem prijav naj traja 15 dni,
prijave pa se zbirajo v šoli.
SKLEP 2017-2021/3R/6:
Svet zavoda določi vsebino razpisa za delovno mesto ravnatelja v besedilu, kot je v prilogi, in se
objavi v Uradnem listu RS in Šolskih razgledih 31. marca 2017.
Za sklep je glasovalo šest članov Sveta zavoda: ga. Mojca Velkavrh Žižek, ga. Elizabeta Pristav Bobnar,
ga. Ivka Sodnik, ga. Mojca Markič, g. Franci Jagodic in g. Minko Križnar.

7. Razno
Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni z letnim poročilom notranje revizije, ki ga je poslala Skupna
služba notranje revizije Kranj.

Po e-asistentu in z objavo v občinskih glasilih Viharnik in Pr' jezer' naj se objavi obvestilo, da so po
novem (od 1. februarja 2017) subvencionirana tudi kosila v OŠ: polna subvencija za šolsko kosilo
pripada vsem tistim učencem, katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 36 %
mesečne plače (tistim, ki so v odločbi o otroškem dodatku uvrščeni v 1., 2. in 3. dohodkovni razred).

Gospoda Minka Križnarja je zanimalo, če je bil slovenski tradicionalni zajtrk razdeljen vsem otrokom v
vrtcu in šoli.
Ga. Alenka Lopuh je pojasnila, da so šolski otroci dobili obrok kot malico, zato tudi sredstev nismo
prejeli.
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Ga. Ivka Sodnik je povedala, da na njihovi šoli učenci dobijo slovenski tradicionalni zajtrk, malica pa je
skromna.
G. Minko Križnar je predlagal, da se naslednje šolsko leto tudi naša šola vključi v projekt Slovenski
tradicionalni zajtrk.

Vsa povpraševanja za najem zunanjih površin naj se pošljejo gospodu Bogdanu Sušniku.

Člani Sveta zavoda predlagajo, da se Poslovnik o delu zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor uredi do
naslednje seje (naj bo kratek, člani pa naj ga dobijo po elektronski pošti).

Sestanek smo zaključili ob 21.20.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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