OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
15. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 21. 4. 2015, ob 18. uri v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
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5.

Potrditev zapisnikov 14. redne in 17. korespondenčne seje Sveta zavoda
Razpis nadomestnih volitev za podružnične predstavnike v Svetu zavoda
Obravnava in sprejem finančnega in kadrovskega plana za leto 2015 ter plan dela
Ugotovitve inšpekcijskega nadzora
Razno

PRISOTNI ČLANI: Mojca Velkavrh Žižek, Elizabeta Pristav Bobnar, Rihard Murn, Jože Krč, Mira Vizjak,
Renata Andoljšek, Romana Naglič, Jana Meglič (od 18.07 naprej)
ODSOTNI ČLANI: Mojca Markič, Jure Volčjak, Jolanda Grča
OSTALI PRISOTNI: Tea Dolinar (ravnateljica), Alenka Lopuh (računovodkinja), Martina Gašperlin
(zapisnikarica)
Z dnevnim redom se je strinjalo vseh sedem prisotnih članov.

1.

Potrditev zapisnikov 14. redne in 17. korespondenčne seje Sveta zavoda

Mojca Velkavrh Žižek je pojasnila, da se pred potrditvijo zapisnika ne podpisujejo nobeni sklepi,
spremembe se lahko urejajo s korespondenčno sejo.
Rihard Murn je povedal, da je dan po sestanku Sveta zavoda predsednici poslal elektronsko pošto in
jo obvestil, da s sklepom, kakršnega so sprejeli člani Sveta zavoda na sestanku, ukinjajo Šolski sklad,
zato je predlagal nov sklep.
SKLEP 2012-2016/15R/1
Sprejme in potrdi se zapisnik 17. korespondenčne seje.
Sprejme in potrdi se zapisnik 14. redne seje Sveta zavoda z naslednjim popravkom SKLEPA 20122016/14R/9:
Člani Sveta zavoda odpravljajo točke 1 do vključno 12 iz sprejetega sklepa o ustanovitvi Šolskega
sklada z dne 4. maja 1999. S tem stopijo v veljavo pravila Šolskega sklada, ki jih je sprejel njegov
upravni odbor 18. junija 2001.
Oba zapisnika sta bila potrjena s sedmimi glasovi.

Po 1. točki dnevnega reda se nam je pridružila Jana Meglič.
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2.

Razpis nadomestnih volitev za podružnične predstavnike v Svetu zavoda

Inšpektorici, ki sta 18. 3. in 2. 4. 2015 opravili izredni inšpekcijski nadzor, sta Svetu zavoda predlagali,
da ponovi nadomestne volitve predstavnika delavcev podružničnih šol Kokra in Jezersko.
SKLEP 2012-2016/15R/2
Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s priporočilom izrednega inšpekcijskega nadzora, ki je bil
opravljen 18. 3. 2015, glede predloga št. 1. Glede na izjemno občutljivo situacijo ter različna
mnenja o izvedbi volitev bo Svet zavoda preučil, kako le-te izvesti skladno z vsemi zakoni in
predpisi.
Sklep je bil potrjen z osmimi glasovi.

3.

Obravnava in sprejem finančnega in kadrovskega plana za leto 2015 ter plan dela

Računovodkinja Alenka Lopuh je predstavila finančni načrt, ravnateljica pa kadrovski plan in načrt dela
za leto 2015.
SKLEP 2012-2016/15R/3
Člani Sveta zavoda so sprejeli finančni plan in plan dela za leto 2015.
Sklep je bil potrjen z osmimi glasovi.

SKLEP 2012-2016/15R/3
Člani Sveta zavoda so sprejeli kadrovski plan za leto 2015.
Sklep je bil potrjen z osmimi glasovi.

4.

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora

V marcu in aprilu (18. 3. in 2. 4. 2015) je potekal izredni inšpekcijski nadzor, ki sta ga opravili
inšpektorici za šolstvo.
Elizabeta Pristav Bobnar se ne strinja z obtožbami iz 7. točke inšpekcijskega zapisnika (Dopuščanje
ravnateljice, da starši posegajo v avtonomijo učiteljev, jih žalijo). Meni, da so kritike posplošene,
pogreša tudi konkretne navedbe.
Rihard Murn je glede negospodarnega ravnanja, ki se očita ravnateljici v 11. točki zapisnika, povedal,
da se ne strinja s to ugotovitvijo: pregledal je namreč plačila podjemnih pogodb pred letom 2012 in po
tem letu. Ugotovil je, da so izdatki v zadnjih dveh letih bistveno nižji, v vrtcu in šoli pa je bil poenoten
sistem telefonskih priključkov.

SKLEP 2012-2016/15R/4
Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni z ugotovitvami izrednega inšpekcijskega nadzora.
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5.

Razno

Ravnateljica je člane obvestila, da je njen odvetnik sprožil postopek za spremembo njene pogodbe o
zaposlitvi (v pogodbo za nedoločen čas).
Predsednica je ravnateljico zaprosila, da zapusti sejo, ker bi določene stvari radi dorekli brez njene
prisotnosti.
Povedala je tudi, da je obe pogodbi o zaposlitvi (podpisano pogodbo za določen čas z dne 1. 8. 2012 in
predlagano pogodbo za nedoločen čas) poslala v preučitev odvetniški pisarni, da se pridobi pravno
mnenje.
Seja je bila zaključena ob 20.50.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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