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

Zapisnik   
 

konstitutivne seje Sveta zavoda, ki je bila 11. februarja 2021 ob 18.00 v glasbeni učilnici. 
 
DNEVNI RED: 
1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda  
2. Obravnava sklepov o imenovanju članov Sveta zavoda 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta zavoda 
4. Volitve presednika Sveta zavoda in njegovega namestnika 
5. Seznanitev s pristojnostmi  in Poslovnikom Sveta zavoda 
6. Seznanitev s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja 
7. Razno 
 
PRISOTNI: ga. Ivka Sodnik, ga. Darja Delavec, ga. Vesna Sodnik, ga. Tea Starc, g. Marko Šifrar, g. David 
Zorman, ga. Maja Šenk Zidar, ga. Urška Furlan, ga. Ana Očko, ga Irena Petač 
ODSOTNA:  ga. Lea Krfogec 
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Mojca Žepič (1. točka), g. Tomaž Peternel (sindikalni 
zaupnik), ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica) 
 
 
G. ravnatelj je pozdravil prisotne člane Sveta zavoda in jih seznanil z dnevnim redom konstitutivne seje. 
 

1. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov Sveta zavoda 
 
Ga. Mojca Žepič, predsednica volilne komisije, je predstavila časovni potek volitev članov Sveta zavoda 
na šoli  in izvoljene članice: 

- ga. Maja Šenk Zidar in ga. Lea Krfogec (predstavnici matične šole), 
- ga. Ana Očko (predstavnica podružničnih šol), 
- ga. Urška Furlan (predstavnica vrtcev) in  
- ga. Irena Petač (predstavnica tehnično-administrativnih delavcev). 

 
G. ravnatelj je predstavil še ostale člane Sveta zavoda. 
 
Predstavnika Sveta staršev šole sta postala ga. Vesna Sodnik in g. David Zorman, 
predstavnica Sveta staršev vrtcev pa ga. Tea Starc. 
 
Občino Jezersko bo v tem mandatu zastopal g. Marko Šifrar,  
občino Preddvor pa ga. Ivka Sodnik in ga. Darja Delavec. 
 

2. Obravnava sklepov o imenovanju članov Sveta zavoda 
 

SKLEP 2021-2025/KS/1: 
Člani Sveta zavoda so ugotovili, da je vseh enajst mandatov veljavnih.   

 
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda. 
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3. Obravnava ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta zavoda 
 

SKLEP 2021-2025/KS/2: 
Vseh enajst mandatov je veljavnih,  zato se Svet zavoda konstituira iz vseh enajstih članov, kot so jih 
predlagale vse tri institucije (šola, občini in starši). Članom se mandat prične 11. 2. 2021 in se zaključi 
11. 2. 2025. 

 
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda. 
 

4. Volitve predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika 
 
Člani Sveta zavoda so se enoglasno odločili,  da bo glasovanje javno. 
 
Za predsednico Sveta zavoda so bile predlagane tri kandidatke: 

- ga. Ana Očko, 
- ga. Ivka Sodnik in 
- ga. Vesna Sodnik. 

 

SKLEP 2021-2025/KS/3: 
Za predsednico Sveta zavoda v mandatnem obdobju 2021-2025 je bila izvoljena ga. Ana Očko. 

 
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
Za namestnika predsednice Sveta zavoda je bil predlagan g. David Zorman. 
 

SKLEP 2021-2025/KS/4: 
Za namestnika predsednice Sveta zavoda v mandatnem obdobju 2021-2025 je bil izvoljen g. David 
Zorman. 

 
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda. 
 

5. Seznanitev s pristojnostmi in Poslovnikom Sveta zavoda 
 
G. ravnatelj je predstavil Poslovnik Sveta zavoda v točkah, ki se nanašajo na delo Sveta zavoda. 
 

6. Seznanitev s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja 
 

G. ravnatelj je na kratko predstavil šolsko zakonodajo (Odlok o ustanovitvi, Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, pravilnike in kolektivni pogodbi za javni sektor ter vzgojo in 
izobraževanje). 
 

7. Razno 
 
Naslednji sestanek Sveta zavoda bo potekal v glasbeni učilnici in bo v zadnjem tednu februarja. 
 
 
Sestanek smo zaključili ob 19.40. 
 

                                                                                                                                  
Martina Gašperlin, zapisnikarica Bogdan Sušnik, ravnatelj 

 


