
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR 
SVET ZAVODA 
Šolska ulica 9 
4205 PREDDVOR 
 
 

Zapisnik 
 

2. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 27. septembra 2021 ob 19.00 po ZOOM-u. 
 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. korespondenčne seje Sveta zavoda (predsednica) 
2. Predstavitev, obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničevanju LDN šole in vrtca 

2020/21 (pomočnici ravnatelja za šolo in vrtec) 
3. Predstavitev, obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole in vrtca 2021/22 

(ravnatelj, pomočnica ravnatelja za vrtec) 
4. Predlogi in pobude 
5. Razno 

 
PRISOTNI: Ana Očko, Ivka Sodnik, Marko Šifrar, Vesna Sodnik, Maja Šenk Zidar, Lea Krfogec, 
Irena Petač, Urška Furlan, David Zorman (od 19.10 dalje) 
ODSOTNI: Darja Delavec, Tea Starc 
OSTALI PRISOTNI: Bogdan Sušnik (ravnatelj), Petra Lesjak (pomočnica ravnatelja za šolo), 
Suzana Delavec (pomočnica ravnatelja za vrtec), Martina Gašperlin (zapisnikarica) 
 
 
Ga. predsednica je pozdravila prisotne člane Sveta zavoda in jih seznanila z dnevnim redom 2. 
redne seje. Predstavila je tudi način glasovanja po ZOOM-u. 
 
Z dnevnim redom se je strinjalo vseh 8 prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 1. redne in 1. konstitutivne seje Sveta zavoda 
 

SKLEP 2021-2025/2RS/1 
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda. 

 
Za sklep je glasovalo vseh 8 prisotnih članov Sveta zavoda. 
 

SKLEP 2021-2025/2RS/2 
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda. 

 
Za sklep je glasovalo vseh 8 prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
Po tej točki se nam je pridružil g. David Zorman. 



2. Predstavitev, obravnava in sprejem Letnega poročila o uresničevanju LDN šole in 
vrtca 2020/21 

 
Suzana Delavec, pomočnica ravnatelja za vrtec, je na kratko predstavila poročilo o 
uresničevanju LDN-ja vrtca v preteklem šolskem letu.  
Ga. Ivka Sodnik je pohvalila pripravljeno poročilo.  
Zanimalo jo je, če je bilo poročilo predstavljeno tudi staršem otrok v vrtcih. 
Ga. Suzana Delavec je pojasnila, da so bili starši s poročilom seznanjeni tako na roditeljskih 
sestankih kot tudi na Svetu staršev vrtca. 
 
Ga. Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja za šolo, je predstavila zaključno poročilo o 
uresničevanju LDN-ja za šolo. 
Ga. Ivka Sodnik je zaskrbljena zaradi poslabšanja uspeha pri NPZ-jih v 6. in 9. razredu in meni, 
da morajo tudi učitelji prevzeti nase del odgovornosti glede rezultatov in pri učencih povečati 
motivacijo za učenje. 
Predlaga, da se v bodoče pripravijo primerjave rezultatov za obdobje petih let. 
 
Ga. Vesna Sodnik je  predlagala, da povečamo motivacijo glede bralne pismenosti. 
 
G. Marko Šifrar meni, da so rezultati le statistika  in da je dobra šola tista šola, ki pripravi 
otroke za življenje, seveda pa so pomembne tudi bralne izkušnje in razumevanje. 
 
Ga. Maja Šenk Zidar je povedala, da je letos pridobila prve izkušnje z NPZ-ji. Vložila je veliko 
truda v priprave na preizkus znanja, vendar rezultati nisi bili takšni, kot si jih je želela. 
 
Ga. Ivka Sodnik je zaskrbljena tudi zaradi velikega števila ponavljalcev. 
 
G. Bogdan Sušnik, ga. Petra Lesjak in ga. Ana Očko so pojasnili, da smo imeli za to tehtne 
razloge, saj je bila vsaka odločitev temeljito premišljena. 
 

SKLEP 2021-2025/2RS/3 
Člani Sveta zavoda so potrdili Letno poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta 
vrtca za šolsko leto 2020/21. 

 
Za sklep je glasovalo vseh 9 prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 

SKLEP 2021-2025/2RS/4 
Člani Sveta zavoda so potrdili Letno poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta 
šole za šolsko leto 2020/21. 

 
Za sklep je glasovalo vseh 9 prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
 
 
 



3. Predstavitev, obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole in vrtca  2021/22 
 

Najprej je Letni delovni načrt za letošnje šolsko leto predstavila ga. Suzana Delavec (za vrtec), 
nato pa še g. Bogdan Sušnik (za šolo). 
 
Ga. Ivka Sodnik je predlagala, da se na občino Preddvor pošlje predlog, da imajo vsi najemniki 
šolskih prostorov, ki poučujejo šolske otroke v individualnih glasbenih in gibalnih programih, 
brezplačni najem. 
 
Ga. Ivka Sodnik je predlagala, da bi v primeru dela na daljavo pouk za učence od 6. do 9. 
razreda potekal po ustaljenem urniku. 
G. ravnatelj je razložil, da se je učiteljski zbor odločil, da se v primeru pouka na daljavo 
uporablja prilagojen urnik. 
 
G. David Zorman predlaga, da bi pouk v takem primeru potekal po ustaljenem urniku (srečanje 
enkrat tedensko je premalo). 
 
G. Marko Šifrar se zavzema za prilagojen urnik, enoten pa naj bo sistem obveščanja. 
 

SKLEP 2021-2025/2RS/5 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2021/22. 

 
Za sklep je glasovalo vseh 9 prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 

SKLEP 2021-2025/2RS/6 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22. 

 
Za sklep je glasovalo vseh 9 prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
 

4. Predlogi in pobude 
 
Ga. Vesna Sodnik je predlagala, da bi učenci zaradi teže šolskih torb čim večkrat uporabljali 
garderobne omarice. 
 
Ga. Petra Lesjak je pojasnila, da je zaradi prisotnosti korona virusa zaželeno čim manj 
srečevanj učencev na hodnikih, vendar se bomo skušali najti rešitev. 
 
Ga. Ana Očko je povedala, da opaža, da otroci nosijo preveč nepotrebnih stvari v torbi. 
 
Ga. Vesna Sodnik je tudi povedala, da je izbor fakultativnih vsebin skromen, zato se zavzema, 
da skupaj poiščemo rešitve in obogatimo seznam. 
Zanimal jo je tudi postopek ravnanja v primeru neopravičenih ur (zakaj takoj prijava na 
Inšpektorat RS za šolstvo in šport in ne na CSD). 



G. ravnatelj je prepričan, da za tako ravnanje obstaja zakonska podlaga. O tem se bo 
pozanimal pri socialni delavki, ki se ukvarja s tovrstno problematiko. 
G. Marko Šifrar je predlagal, da na koncu šolskega leta poiščemo ideje za fakultativne vsebine. 
 
 
Razno 
 
G . ravnatelj je članom povedal, da se bo na začetku marca upokojil. 
 
 
 
 
 
Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 21.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zapisala:                                                                                                            predsednica Sveta zavoda: 
Martina Gašperlin                                                                                                                     Ana Očko 
 
________________________________                                      ______________________________ 
 
 
 
 


