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

Zapisnik   
 

10. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 7. novembra 2018 ob 18.00 v glasbeni učilnici. 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnikov 9. redne in 8. korespondenčne seje Sveta zavoda  
2. Obravnava Finančnega načrta za leto 2019 
3. Obravnava osnutka novega Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor 
4. Volitve predsednika Sveta zavoda  
5. Razno  

 
PRISOTNI: g. Franci Jagodic, g. Minko Križnar, ga. Bojana Koprivec, ga. Marija Kuhar, ga. Alenka 
Jovanovski, ga. Ivka Sodnik, ga. Erna Meglič, ga. Elizabeta Pristav Bobnar, ga. Marija Mojca Sodnik  
ODSOTNI:  ga. Mojca Markič, ga. Darja Delavec 
 
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Marjeta Benedik (računovodkinja), ga. Romana 
Naglič (vodja PŠ Kokra), ga. Suzana Delavec (pomočnica ravnatelja za vrtec), ga. Martina Gašperlin 
(zapisnikarica) 
 
 
G. Franci Jagodic, namestnik predsednice Sveta zavoda, je predstavil dnevni red. 
 
Ga. Elizabeta Pristav Bobnar je predlagala, da se točka 4. Volitve predsednika Sveta zavoda uvrstijo 
pod točko 2. 
Vsi prisotni člani Sveta zavoda (9) so se z njenim predlogom strinjali, zato je dnevni red 10. redne seje 
Sveta zavoda naslednji: 
 
1.    Potrditev zapisnikov 9. redne in 8. korespondenčne seje Sveta zavoda  
2.    Volitve predsednika Sveta zavoda 
3.    Obravnava Finančnega načrta za leto 2019 
4.    Obravnava osnutka novega Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor 
5.    Razno 
 
1.  Potrditev zapisnikov 9. redne  in 8. korespondenčne seje Sveta zavoda  
 

SKLEP 2017-2021/10R/1: 
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda. 

 
Za sklep je glasovalo vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda. 
 

SKLEP 2017-2021/10R/2: 
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 8. korespondenčne seje Sveta zavoda. 

 
Za sklep je glasovalo vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda. 
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2.  Volitve predsednika Sveta zavoda 
 
Člani Sveta zavoda so za predsednico predlagali gospo Ivko Sodnik in gospo Elizabeto Pristav Bobnar, 
ki sta se s predlogom strinjali. 
 

SKLEP 2017-2021/10R/3: 
Člani Sveta zavoda so za predsednico Sveta zavoda izvolili gospo Ivko Sodnik. 

 
Za sklep je glasovalo vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
3.    Obravnava Finančnega načrta 2019  
 
Člani so mnenja, da je finančni načrt potrebno pripraviti bolj pregledno in po sklopih (investicije, 
investicijsko vzdrževanje, materialni stroški, dodatni programi). Pod vsako tabelo naj bo tudi 
obrazložitev. Jasno naj se zapiše, kaj šola najbolj nujno potrebuje. 
 
Ga. Marija Mojca Sodnik je zapustila sejo Sveta zavoda. 
 

SKLEP 2017-2021/10R/4: 
Člani Sveta zavoda predlagajo, da se Finančni načrt preuredi in se nato potrjuje na korespondenčni 
seji. Gradivo naj se članom pošlje do  14. novembra 2018. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
Po tej točki je ga. Elizabeta Pristav Bobnar zapustila sejo. 
 
 
4.    Obravnava osnutka novega Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor 
 
V Poslovniku Sveta zavoda se dopolnijo naslednji členi: 
 
1. odstavek 1. člena se glasi: 
S tem poslovnikom se ureja konstituiranje Sveta zavoda (v nadaljnem besedilu: Svet), organizacija in 
način dela ter postopki za sprejemanje odločitev Sveta zavoda Osnovne šole Matije Valjavca 
Preddvor. 
Črta se: … ter postopki pred pritožbeno komisijo v zvezi u uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka 
oz. učenca (dalje: pritožbena komisija).  
 
V 7. členu se črta poved: Predsednik Sveta zavoda je, praviloma, predstavnik delavcev. 
 
V 1. povedi 9. člena se beseda delavec nadomesti z besedo član:  
Odstop člana Sveta je veljaven, ko Svet sprejme pisno izjavo člana o odstopu. 
 
V 12. členu se na koncu 1. odstavka dodajo pristojnosti, ki so navedene v pravnih aktih 1. odstavka. 
 
2. odstavek 16. člena se zapiše na konec 15. člena: 
V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoliščine in potrebe po takojšnjem sklicu seje Sveta 
zavoda, se lahko seja Sveta zavoda izvede na korespondenčni seji. Predsednik Sveta zavoda skupaj z 
vodstvom zavoda oblikuje predlog sklepa tako, da lahko vsak član s povratno informacijo v 
elektronski obliki sporoči svoje strinjanje ali zavrnitev predloga. Tajništvo zavoda o korespondenčni 
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seji zapiše zapisnik, ki ga člani Sveta zavoda potrdijo na prvi naslednji seji. Ostale seje se sklicujejo v 
skladu s potrebami in dejavnostjo zavoda. 
 
V 1. odstavku 17. člena se v drugi povedi spremeni zadnji del: gradiva pa najkasneje 5 dni pred sejo: 
Tajništvo zavoda pošlje vabilo članom vsaj 7 dni, gradivo pa 5 dni pred sejo.  
In se nadaljuje: V vabilu so navedene točke dnevnega reda, poročevalec, pravna podlaga, priloge in 
predlog sklepov. 
 
V zadnjem odstavku 18. člena se poved:  
Dopolnitev točk dnevnega reda z utemeljitvijo in gradivom ter umik točk dnevnega reda je potrebno 
poslati pisno predsedniku Sveta zavoda oz. tajništvu zavoda. 
pravilno glasi: 
Dopolnitev točk dnevnega reda z utemeljitvijo in gradivom ter umik točk dnevnega reda je potrebno 
poslati pisno tajništvu zavoda. 
 
V 27. členu se zadnja poved glasi: Spremembe notranjih aktov lahko predlaga ravnatelj, 1/3 članov 
Sveta zavoda in drugi predlagatelji. 
 

SKLEP 2017-2021/10R/5: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Matije Valjavca 
Preddvor s spremembami v 1., 7., 9., 12., 16., 17., 18. in 27. členu. 

 
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
5.    Razno 
 
Člani Sveta zavoda niso imeli vprašanj oz. pripomb. 
 
 
 
Sestanek smo zaključili ob 20.35. 
 
 
 
 
 
zapisala:                                                                                                                                    predsednica Sveta zavoda: 
Martina Gašperlin Ivka Sodnik 
 

 


