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

Zapisnik
3. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 18. oktobra 2021 ob 18.00 po ZOOM-u.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda (predsednica)
Predlog občinskemu svetu za pripravo pogodbe o financiranju za leto 2022 (ravnatelj)
Razrešitev ravnatelja (predsednica)
Začetek postopka imenovanja ravnatelja (predsednica)
Razpis za delovno mesto ravnatelja (predsednica)
Določitev komisije za imenovanje ravnatelja (predsednica)
Razno

PRISOTNI: Ana Očko, Ivka Sodnik, Tea Starc (do 19.15), Darja Delavec, Maja Šenk Zidar, Lea
Krfogec, Irena Petač, Urška Furlan, David Zorman, Marko Šifrar (od 18.08 dalje)
ODSOTNA: Vesna Sodnik
OSTALI PRISOTNI: Bogdan Sušnik (ravnatelj), Tomaž Peternel (sindikalni zaupnik), Martina
Gašperlin (zapisnikarica)
Ga. predsednica je pozdravila prisotne člane Sveta zavoda in jih seznanila z dnevnim redom 3.
redne seje. Predstavila je tudi način glasovanja po ZOOM-u.
Z dnevnim redom se je strinjalo vseh 9 prisotnih članov Sveta zavoda.
Po uvodni točki se nam je pridružil g. Marko Šifrar.
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda
Gospo Ivko Sodnik je zanimalo, kako smo rešili problem fakultativnih predmetov (dvoranskih
športov).
Ga. Ana Očko je pojasnila, da smo se na prejšnjem sestanku dogovorili, da bomo to naredili
na koncu šolskega leta za naslednje leto.
G. ravnatelj in ga. Maja Šenk Zidar sta povedala, da je telovadnica popolnoma zasedena in da
imajo vsi učenci v okviru rednega pouka športa predstavitve različnih klubov. Starši in učenci
pa se potem odločijo, katero vrsto športa bodo izbrali.
SKLEP 2021-2025/3RS/1
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh 10 prisotnih članov Sveta zavoda.

2. Predlog občinskemu svet za pripravo pogodbe o financiranju za leto 2022
G. ravnatelj je predstavil predlog za pripravo pogodbe o financiranju za leto 2022 po
postavkah (investicijsko vzdrževanje in izboljšave v vrtcih Čriček in Storžek, stroški vzgojitelja
za dodatno strokovno pomoč po odločbi za vrtec, individualna prilagoditev prostora in
pripomočki za otroka s posebnimi potrebami, zavarovalne premije za nepremičnine in
opremo, plače in drugi izdatki zaposlenim v šoli, materialni stroški za šolo, investicije za šolo).
Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s predlogom za pripravo pogodbe o financiranju za leto
2022 in ga podpirajo.

3. Razrešitev ravnatelja
Ravnatelj izjavlja, da bo z 28. februarjem 2022 predčasno prekinil mandat in se upokojil.
Ga. predsednica bo o tem obvestila Ministrstvo za šolstvo in šport ter obe lokalni skupnosti.
SKLEP 2021-2025/3RS/2
Člani Sveta zavoda so sprejeli sklep o razrešitvi ravnatelja gospoda Bogdana Sušnika z 28.
2. 2022.
Za sklep je glasovalo vseh 10 prisotnih članov Sveta zavoda.

4. Začetek postopka imenovanja ravnatelja
Ga. Ana Očko je povedala, da imamo časa za postopek izbire ravnatelja zadosti.
SKLEP 2021-2025/3RS/3
Člani Sveta zavoda so sprejeli sklep, da začnejo s postopkom izbire imenovanja ravnatelja.
Za sklep je glasovalo vseh 10 prisotnih članov Sveta zavoda.
Po tej točki nas je zapustila ga. Tea Starc.

5. Razpis za delovno mesto ravnatelja
Ga. predsednica je pripravila besedilo za razpis ravnatelja in pojasnila, da bo razpis objavljen
v Uradnem listu RS, Gorenjskem glasu in na spletni strani šole. Petnajstdnevni rok za prijavo
začne teči z dnem, ko je objavljen v Uradnem listu RS.
SKLEP 2021-2025/3RS/4
Člani Sveta zavoda so določili vsebino razpisa za delovno mesto ravnatelja. Razpis se
objavi v Uradnem listu RS, Gorenjskem glasu in na spletni strani šole.
Za sklep je glasovalo vseh 9 prisotnih članov Sveta zavoda.

6. Določitev komisije za imenovanje ravnatelja
Ga. Ana Očko je pojasnila, da je po pregledu statuta naše šole ugotovila, da lahko Svet zavoda
za imenovanje ravnatelja ustanovi začasno komisijo, ki bi vodila vse postopke do predstavitve
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja. Ostale člane Sveta zavoda bo natančno
obveščala o dogajanju.
SKLEP 2021-2025/3RS/5
Člani Sveta zavoda so potrdili člane komisije v postopku izbora in imenovanja ravnatelja:
- predstavnica s strani občine: ga. Ivka Sodnik,
- predstavnik s strani staršev: g. David Zorman,
- predstavnica s strani zaposlenih: ga. Lea Krfogec,
- predsednica Sveta zavoda: ga. Ana Očko.
Za sklep je glasovalo vseh 9 prisotnih članov Sveta zavoda.

7. Razno
Ga. predsednica je člane obvestila, da je gospodu županu Občine Preddvor in gospe Delavčevi
poslala predlog (dogovor na 2. redni seji Sveta zavoda), da bi imeli vsi najemniki šolskih
prostorov, ki poučujejo šolske otroke v individualnih glasbenih in gibalnih programih,
brezplačni najem, a odgovora še ni prejela.
Ga. Darja Delavec je pojasnila, da odbor za šolstvo še ni imel sestanka in da se bodo sestali to
sredo, 20. oktobra 2021. Odgovor bomo prejeli v četrtek.
G. ravnatelj je člane vprašal, kaj mislijo o prijavi na nacionalne preizkuse znanja v 3. razredu.
Pojasnil je, da je to sicer njegova odločitev, a ga vseeno zanima mnenje članov Sveta zavoda.
Ga. Lea Krfogec je pojasnila, da je to zelo dobra izkušnja in dober kazalnik, koliko so se otroci
naučili. Povratno informacijo pa dobijo tudi učitelji, starši in otroci. Poudarila je še, da je zelo
pomembno tudi branje v vrtcu.
G. Tomaž Peternel je povedal, da branje ni popularno, zato predlaga, da to tematiko
obravnavajo tudi na Svetu staršev. Pojasnil je, da so starši tisti, ki dajejo zgled otrokom in da
v šoli ne moremo narediti vsega sami.
Vsi člani Sveta zavoda so se strinjali, da se preizkus znanja v 3. razredu opravi.
Ga. Maja Šenk Zidar pa je pripomnila, da je pred preizkusom znanja potrebno odločitev
pojasniti tako staršem kot zaposlenim.
Ga. Ivka Sodnik meni, da je treba iskati rešitve in odnos do znanja, ne ocen.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 19.50.

zapisnikarica:
Martina Gašperlin
_______________

predsednica Sveta zavoda:
Ana Očko
______________________

