OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
4. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 19. aprila 2017 ob 19.00 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda
Obravnava sklepov o imenovanju članov Sveta zavoda
Potrditev zapisnikov 3. redne in 4. korespondenčne seje Sveta zavoda
Obravnava in potrditev finančnega načrta šole za leto 2017
Postopki v zvezi z razpisom in imenovanjem ravnatelja
Razno

PRISOTNI: ga. Mojca Velkavrh Žižek, 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, ga. Elizabeta Pristav Bobnar (od 19.15 dalje)
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (v. d. ravnatelja), ga. Jožica Mlakar Broder (članica volilne
komisije), g. Tomaž Peternel (sindikalni zaupnik), ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica)

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda
Ga. Jožica Mlakar Broder, članica volilne komisije, je predstavila postopek o poteku volitev
predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda in predsednici Sveta zavoda izročila zapečateno in
požigosano ovojnico z vso dokumenatcijo o volitvah.
Ga. Jožica Mlakar Broder, članica volilne komisije, je po tej točki zapustila sejo.

2. Obravnava sklepov o imenovanju članov Sveta zavoda
UGOTOVITVENI SKLEP 2017-2021/4R/1:
Predstavnice delavcev šole so bile imenovane v skladu s spremembami in z dopolnitvami Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor.
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. Potrditev zapisnikov 3. redne in 4. korespondenčne seje Sveta zavoda
Pripomb na zapisnik 3. redne seje ni bilo.
SKLEP 2017-2021/4R/2:
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh enajst članov Sveta zavoda.
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Pripomb na zapisnik 4. korespondenčne seje ni bilo.
SKLEP 2017-2021/4R/3:
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh enajst članov Sveta zavoda.

4. Obravnava in potrditev finančnega načrta šole za leto 2017
Ga. Marija Mojca Sodnik je predstavila finančni načrt za leto 2017, ki ga je pripravila ga. Alenka
Lopuh.
Ga. Ivka Sodnik je predlagala, da se konkretna opravila razčlenijo.
G. Franci Jagodic je predlagal, naj se finančni plan v bodoče predhodno obravnava na Svetu zavoda.
Ga. Elizabeta Pristav Bobnar pa je še dodala, da se v bodoče najprej pripravi osnutek, nato se
pregleda in zbere pripombe, šele nato naj se odda predlog potreb na občino.
Člani Sveta zavoda bodo predlog nabav, ki ga je šola poslala na občini oktobra 2016, prejeli po
elektronski pošti.
SKLEP 2017-2021/4R/4:
Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili finančni načrt za leto 2017.
Za sklep je glasovalo vseh enajst članov Sveta zavoda.

5. Postopki v zvezi z razpisom in imenovanjem ravnatelja
G. Bogdan Sušnik, v. d. ravnatelja, in g. Tomaž Peternel, sindikalni zaupnik, sta po napovedi te točke
dnevnega reda zapustila sejo.
Ga. predsednica je člane seznanila z možnostmi pregleda prispelih prijav kandidatov.
Člani Sveta zavoda lahko imenujejo tričlansko komisijo, ki je pooblaščena za posamezna
administrativna opravila ali pa to vlogo prevzamejo vsi člani Sveta zavoda.
Ga. Ivka Sodnik je predlagala 3-člansko komisijo.
SKLEP 2017-2021/4R/5:
Prispele prijave kandidatov za ravnatelja bodo pregledali in obravnavali vsi člani Sveta zavoda.
Proti predlogu je glasovala ga. Ivka Sodnik, vsi ostali člani Sveta zavoda so se strinjali, da prispele
prijave kandidatov za ravnatelja pregledajo vsi člani Sveta zavoda.
Člani Sveta zavoda tudi določijo, ali bo glasovanje o izbiri kandidata za ravnatelja potekalo javno ali
tajno.
SKLEP 2017-2021/4R/6:
O izbiri kandidatov za ravnatelja bodo člani Sveta zavoda glasovali tajno.
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Za tajno glasovanje se je opredelilo sedem članov Sveta zavoda: ga. Bojana Koprivec, ga. Mojca
Velkavrh Žižek, g. Franci Jagodic, ga. Mojca Markič, ga. Ivka Sodnik, ga. Alenka Jovanovski in ga.
Marija Kuhar, proti pa so bili ga. Erna Meglič, g. Minko Križnar, ga. Marija Mojca Sodnik in ga.
Elizabeta Pristav Bobnar.
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je pred člani Sveta zavoda odprla štiri zapečatene ovojnice.
OVOJNICA ŠT. 1: prejeta 3. 4. 2017, št. zadeve 110-292-2017, je bila popolna. Člani so ugotovili, da
kandidat g. Tadej Braček izpolnjuje razpisne pogoje.
OVOJNICA ŠT. 2: prejeta 4. 4. 2017, št. zadeve 110-304-2017, je vsebovala dve prilogi, ki ju je poslal
kandidat g. Tadej Braček.
OVOJNICA ŠT. 3: prejeta 12. 4. 2017, št. zadeve 110-337-2017, je bila popolna. Člani so ugotovili, da
kandidat g. Matija Horvat izpolnjuje razpisne pogoje.
OVOJNICA ŠT. 4: prejeta 14. 4. 2017, št. zadeve 110-346-2017, je bila popolna. Člani so ugotovili, da
kandidat g. Bogdan Sušnik izpolnjuje razpisne pogoje.
Člani Sveta zavoda so ugotovili, da so za razpis ravnatelja pravočasno prispele tri popolne vloge in da
vsi kandidati izpolnjujejo zahtevane razpisne pogoje za ravnatelja.
Svet zavoda pisno zaprosi za mnenje učiteljski in vzgojiteljski zbor, obrazloženo mnenje lokalne
skupnosti (občini Preddvor in Jezersko) in obrazloženo mnenje staršev o vseh kandidatih za
ravnatelja.
Predsednica je predlagala, da se napiše PISNI ODPRAVEK, da so člani Sveta zavoda pregledali prošnje
za razpis ravnatelja in ugotovili, da so prispele tri pravilno izpolnjene prošnje. Zato člani Sveta zavoda
prosijo za mnenje o vseh kandidatih za ravnatelja. Odgovor naj posredujejo na Svet zavoda v 20-ih
dneh (učiteljski in vzgojiteljski zbor odda le mnenje, Svet staršev in občini pa mnenje in obrazložitev
za vse kandidate).
Učiteljskemu in vzgojiteljskemu zboru (gospodu Bogdanu Sušniku) ter predsedniku Sveta staršev
(gospodu Minku Križnarju) se pisni poziv za podajo mnenja o kandidaturi izroči osebno, občinama pa
po pošti s povratnico.
Pošta naj se odda 26. aprila 2017.
Naslednja seja Sveta zavoda bo potekala 23. maja 2017 ob 18.30, kandidati pa se vabijo ob 19.00,
19.30 in 20.00. Kandidati za ravnatelja naj svojo udeležbo pisno (lahko po elektronski pošti) potrdijo v
tajništvo.
Življenjepis kandidatov za ravnatelja in njihov program vodenja zavoda naj se pošlje priporočeno
vsem članom Sveta zavoda po klasični pošti z oznako ZAUPNO.
SKLEP 2017-2021/4R/7:
Člani Sveta zavoda predlagajo, da se do naslednje seje uredi Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ
Matije Valjavca Preddvor.
Za sklep je glasovalo vseh enajst članov Sveta zavoda.
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6. Razno
Ga. Elizabeta Pristav Bobnar je v. d. ravnatelja seznanila o dogodku v preteklem tednu: policist je
pregledoval kolesa, zato je na cesti med vrtcem in šolo nastal zastoj. Ker so starši kršili predpisano
prometno ureditev, jih je drugi policist oglobil. Z dogodkom jo je seznanila mati enega od otrok in ji
povedala, da je učiteljica zahtevala, da starše kaznuje.
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je predlagala, da se o tem v. d. ravnatelja pogovori z zaposlenimi na
naslednji pedagoški konferenci.
Ga. Ivka Sodnik je predlagala, da mati, ki jo je policist oglobil, pride v šolo, da se napiše ugovor na
prejeto kazen (skupaj z v. d. ravnatelja).
Ga. Bojana Koprivec je predlagala, naj se situacija preveri tudi pri učiteljicah.
Ga. Erna Meglič se je zahvalila gospe Elizabeti Pristav Bobnar za udeležbo na sestanku Upravnega
odbora Šolskega sklada, ki se ga je udeležila kot mediatorka.
G. Minko Križnar pogreša načrt pridobivanja sredstev v Šolskem skladu.
Poudaril je tudi, da je na matični šoli pereč problem poligon za kolesarski izpit.
Ga. Marija Kuhar je razložila, kako potekajo priprave na kolesarski izpit in tudi sam izpit na Jezerskem.
G. Bogdan Sušnik je predlagal, da se o izvedbi priprav in o samem kolesarskem izpitu med seboj
dogovorijo učiteljice.
Sestanek smo zaključili ob 21.30.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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