OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
7. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 27. februarja 2018 ob 18.00 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta zavoda (ga. predsednica)
2. Obravnava in potrditev popisa 2017 (ga. Marjeta Benedik)
3. Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2017 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo (ga. Marjeta Benedik)
4. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017 (ga. predsednica)
5. Obravnava predloga Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor (ga. predsednica)
6. Razno
PRISOTNI: ga. Mojca Velkavrh Žižek, g. Franci Jagodic, g. Minko Križnar, ga. Bojana Koprivec, ga.
Marija Kuhar, ga. Alenka Jovanovski, ga. Marija Mojca Sodnik
ODSOTNI: ga. Elizabeta Pristav Bobnar, ga. Mojca Markič, ga. Ivka Sodnik, ga. Erna Meglič
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Marjeta Benedik (računovodkinja), ga. Martina
Gašperlin (zapisnikarica)

Ga. predsednica je predstavila dnevni red in vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda se je strinjalo
z njim.
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta zavoda
Ga. predsednica je najprej prebrala sklepe prejšnjega zapisnika. Člani predlagajo naslednje:
Članom Sveta zavoda je potrebno poslati (v zakodirani verziji) Letni delovni načrt šole in vrtca, ker so
bili dovoljeni redakcijski popravki.
G. ravnatelj je pojasnil, da smo čas za kosilo podaljšali za 5 minut.
Na Uradu za zakonodajo ustrezna šolska služba preveri, kako se pišejo glasovalci (ali je potrebno
pisati z imenom in priimkom, kdo je glasoval ZA, kdo PROTI in če se je sploh možno VZDRŽATI).
SKLEP 2017-2021/7R/1:
Člani Sveta zavoda niso potrdili zapisnika 6. redne seje Sveta zavoda.

2. Obravnava in potrditev popisa 2017
Računovodkinja ga. Marjeta Benedik je povedala, da je v drugi polovici decembra 2017 potekal popis
in predstavila ugotovitve popisne komisije.
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G. Minko Križnar je opozoril, da naj bodo naslednjič dokumenti poslani v zakodirani verziji in
podpisani.
Meni tudi, da iz popisa ni razvidno, katere stvari so bile kupljene iz sredstev Šolskega sklada. Zato
predlaga, da se Šolski sklad obvesti, ko je predmet, kupljen iz teh sredstev, odpisan in se navede tudi
razlog za to.
Ga. Marija Mojca Sodnik je pojasnila, da je sledljivost predmetov, ki so bili nabavljeni iz sredstev
Šolskega sklada, zagotovljena.
SKLEP 2017-2021/7R/2:
Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili popis za leto 2017.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.

SKLEP 2017-2021/7R/3:
Pristojna šolska služba po zaključku popisa pripravi izpis odpisanih osnovnih sredstev oz. drobnega
inventarja, ki je bil nabavljen iz Šolskega sklada.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.

3. Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2017 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo
Ga. Marjeta Benedik, računovodkinja, je predstavila zaključni račun, g. ravnatelj pa poslovno letno
poročilo.
G. Minko Križnar v ravnateljevem poročilu pogreša poročilo šolske svetovalne službe o nasilju na šoli
in realizirane ure učencev s posebnimi potrebami.
G. ravnatelj mu je pojasnil, da se tako poročilo dela ob zaključku šolskega leta in bo zajeto v Letnem
delovnem načrtu za naslednje šolsko leto.
SKLEP 2017-2021/7R/4:
Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili Poslovno in finančno poročilo šole za šolsko leto 2017 in
dovoljujejo redakcijske popravke.
Za sklep je glasovalo šest članov Sveta zavoda.
Ga. Marjeta Benedik je po tej točki zapustila sejo Sveta zavoda.

4. Ocenjevalne delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017
Člani Sveta zavoda so v odsotnosti ravnatelja in zapisnikarice ocenili ravnateljevo delo v preteklem
letu.

5. Obravnava predloga Poslovnika Sveta zavoda
Ta točka dnevnega reda se prestavlja na naslednjo sejo – Poslovnik naj pregleda pravna služba na
ustreznem ministrstvu.
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6. Razno
G. Minko Križnar je predlagal, da se gradivo za seje pošilja v zakodirani verziji.
Na šoli se je pojavilo nasilje (na predsednico Sveta zavoda in predsednika Sveta staršev je bila
naslovjena anonimna prijava), zato ga. predsednica predlaga predavanje na to temo.
Ga. Marija Mojca Sodnik je pojasnila, da se staršem, ki imajo med poletnimi počitnicami otroke
prijavljene v vrtcu, a ti potem manjkajo, zaračuna le strošek živil.

Sestanek smo zaključili ob 21.40.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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