OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
14. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 27. februarja 2020 ob 18.00 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta zavoda (ga. predsednica)
2. Obravnava in potrditev Popisa 2019 (g. Klemen Vidmar)
3. Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2019 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo (g. Klemen Vidmar)
4. Seznanitev in potrditev Finančnega načrta (g. ravnatelj)
5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2019 (ga. predsednica)
6. Razno
PRISOTNI: ga. Ivka Sodnik, ga. Darja Delavec, ga. Mojca Markič, g. Minko Križnar, ga. Marija Kuhar, ga.
Alenka Jovanovski, ga. Erna Meglič, ga. Irena Petač, ga. Bojana Koprivec, ga. Elizabeta Pristav Bobnar
– od 18.20 dalje
ODSOTNI: g. Franci Jagodic
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Suzana Delavec (pomočnica ravnatelja za vrtce) –
od 19.10 dalje, ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica)
Ga. predsednica je predstavila dnevni red 14. redne seje.
Ga. Darja Delavec je predlagala, da se 3. točka umakne z dnevnega reda, ker je na vodstvo šole
naslovila prošnjo za določene dopolnitve in pojasnila.
Ga. Elizabeta Pristav Bobnar je opozorila na nepravočasno poslane dokumente in dodala, da je 3.
točko potrebno obravnavati, saj mora zavod oddati dokumentacijo do konca februarja.
Z dnevnim redom se je strinjalo sedem članov, eden je bil proti, dva pa sta se vzdržala.

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta zavoda
SKLEP 2017-2021/14R/1:
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 13. redne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda.
2. Obravnava in potrditev Popisa 2019
Med poslanimi dokumenti je manjkal popis za preteklo koledarsko leto, zato člani predlagajo, da se
dokument pošlje v razpravo v ponedeljek, 2. marca 2020, nato pa se skliče korespondenčno sejo.
SKLEP 2017-2021/14R/2:
Člani Sveta zavoda predlagajo, da se jim Popis za leto 2019 pošlje v ponedeljek, 2. marca 2020, da
ga pregledajo in potrdijo na korespondenčni seji, ki bo potekala od srede do petka (od 4. do 6.
marca 2020) do 12. ure.
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda.
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3. Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2019 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo
G. ravnatelj je predstavil Poslovno poročilo za leto 2019.
Ga. Darja Delavec je povedala, da na občino s šole prejmejo premalo pobud.
Člani Sveta zavoda predlagajo, da naj bo v prihodnje poročilo vsebinsko bolj poglobljeno in z več
obrazložitvami.
Predlagajo tudi, da se v poročilu preoblikuje poved na str. 7 (Nedopustne ali nepričakovane posledice
v izvajanju programa dela) in da se zaustavi nasilje.
Ga. Darja Delavec je predlagala, da se sestanek Sveta zavoda v februarju naslednje leto skliče teden
dni pred zimskimi počitnicami.
Člani Sveta zavoda so pojasnili, da je to težko izvedljivo zaradi priprave vseh poročil.
G. Minko Križnar je pripomnil, da se za Šolski sklad znesku 16.059,33 € pripiše še prenos iz preteklega
leta.
G. Klemen Vidmar je razložil, da so to samo prihodki v letu 2019, medtem ko dejansko stanje na dan
31. 12. 2019 znaša 8.060,00 €.
SKLEP 2017-2021/14R/3:
Člani Sveta zavoda so sprejeli Poslovno poročilo šole in vrtca. Predlagali pa so, da naj bo naslednje
leto bolj temeljito in z več podatki.
Za sklep je glasovalo osem članov članov Sveta zavoda, dva pa sta bila proti.
Po glasovanju je ga. Darja Delavec odšla.

Računovodja g. Klemen Vidmar je predstavil Računovodsko poročilo.
SKLEP 2017-2021/14R/4:
Svet zavoda je potrdil Računovodsko poročilo 2019.
Za sklep je glasovalo sedem članov, eden je bil proti, en član pa se je vzdržal.

4. Seznanitev in potrditev Finančnega načrta
G. ravnatelj je predstavil Finančni načrt za leto 2020 in razložil, da smo z občin že prejeli podpisano
pogodbo o financiranju.
G. Minko Križnar je predlagal, da ravnatelj napiše dopis na občino Preddvor, v katerem naj razloži,
česa ne bo mogoče realizirati, ker je šola prejela bistveno manj sredstev od pričakovanih.
Člani Sveta zavoda tudi želijo, da v bodoče dobijo predlog Finančnega načrta, ki ga ravnatelj
posreduje občinama za pripravo pogodbe o financiranju (običajno oktobra).
SKLEP 2017-2021/14R/5:
Člani Sveta zavoda niso sprejeli Finančnega načrta. Predlagajo, da ravnatelj v naslednjem tednu (do
9. marca 2020) pripravi seznam prioritetnih investicij in nabav za občino Preddvor.
Za sklep je glasovalo vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda.
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5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2019
Ta točka se prestavi na naslednjo sejo Sveta zavoda, ki bo 17. marca 2020.

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

Sestanek smo zaključili ob 21.00.

zapisala:
Martina Gašperlin

predsednica Sveta zavoda:
Ivka Sodnik
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