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

Zapisnik   
 

9. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 28. septembra 2018 ob 18.00 v glasbeni učilnici. 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnikov 8. redne in 7. korespondenčne seje Sveta zavoda (ga. predsednica) 
2. Obravnava in sprejem Poročila šole in vrtca 2017/18 (pomočnici ravnatelja za šolo in vrtec) 
3. Obravnava in sprejem LDN-ja šole in vrtca 2018/19 (ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec) 
4. Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila 2017/18 (socialna delavka) 
5. Sprejem sprememb Pravil šolskega reda (socialna delavka) 
6. Obravnava osnutka novega Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor 
7. Razno (nadomestno imenovanje strokovnega delavca druge šole v pritožbeno komisijo) 
 
PRISOTNI: ga. Mojca Velkavrh Žižek, 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 (od 
18.10 dalje), ga. Marija Mojca Sodnik (od 18.20 dalje) 
ODSOTNA:  ga. Mojca Markič 
 
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Petra Lesjak (pomočnica ravnatelja za šolo), ga. 
Suzana Delavec (pomočnica ravnatelja za vrtec), g. Tomaž Peternel (sindikalni zaupnik), ga. Martina 
Gašperlin (zapisnikarica) 
 
 
Ga. predsednica je predstavila dnevni red. 
 
Ga. Suzana Delavec, pomočnica ravnatelja za vrtce, je predlagala, da se na dnevni red doda še točka: 
Pobuda za ustanovitev ločenega Sveta staršev za šolo in vrtec. 
Člani Sveta zavoda so se z njenim predlogom strinjali, zato je dnevni red 9. redne seje Sveta zavoda 
naslednji: 
 
1.    Potrditev zapisnikov 8. redne in 7. korespondenčne seje Sveta zavoda (ga. predsednica) 
2.    Obravnava in sprejem Poročila šole in vrtca 2017/18 (pomočnici ravnatelja za šolo in vrtec) 
3.    Obravnava in sprejem LDN-ja šole in vrtca 2018/19 (ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec) 
4.    Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila 2017/18 (socialna delavka) 
5.    Sprejem sprememb Pravil šolskega reda (socialna delavka) 
6.    Obravnava osnutka novega Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor 
7.    Pobuda za ustanovitev ločenega Sveta staršev za šolo in vrtec 
8. Razno (nadomestno imenovanje strokovnega delavca druge šole v pritožbeno komisijo) 
 
 
1.  Potrditev zapisnikov 8. redne  in 7. korespondenčne seje Sveta zavoda  
 

SKLEP 2017-2021/9R/1: 
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 8. redne seje Sveta zavoda. 

 
Za sklep je glasovalo vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda. 
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SKLEP 2017-2021/9R/2: 
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda. 

 
Za sklep je glasovalo vseh devet prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
2.  Obravnava in sprejem poročila šole in vrtca 2017/18 
 
Ga. Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja za šolo, je predstavila Zaključno poročilo za šolo za preteklo 
šolsko leto. 
Gospo Ivko Sodnik je zanimalo, kakšni so kriteriji za dodeljevanje vzornega vedenja, saj v nekaterih 
razredih nimajo učenca z vzornim vedenjem. 
Ga. Erna Meglič je pojasnila, da so kriteriji točno izdelani in zapisani tako v Vzgojnem načrtu šole kot 
tudi v šolski publikaciji. 
G. Minko Križnar je predlagal, da se kriteriji za dodeljevanje vzornega vedenja  vsako leto predstavijo 
na 1. sestanku Sveta staršev. 
 
Ga. Suzana Delavec, pomočnica ravnatelja za vrtec, je predstavila Zaključno poročilo za vrtec za 
šolsko leto 2017/18. Pojasnila je, da je poročilo pripravil g. Marjan Peneš, pomočnik ravnatelja za 
vrtec v preteklem šolskem letu (s 6. julijem 2018 se je upokojil). 
 

SKLEP 2017-2021/9R/3: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Zaključni poročili za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/18.  

 
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
3.    Obravnava in sprejem LDN-ja šole in vrtca 2018/19  
 
G. ravnatelj je predstavil LDN šole. 
Ga. Elizabeta Pristav Bobnar meni, da bi bil dober psiholog na šoli potreben in da je glede 
dodeljevanja statusa premalo spodbud. Glede sodelovanja s starši nadarjenih učencev in učencev s 
posebnimi potrebami pa starši pogrešajo evalvacijo ob koncu šolskega leta.                                                                                                                   
Ga. Erna Meglič je glede izbora zaposlenih pojasnila, da imajo učenci s posebnimi potrebami v odločbi 
zapisano, da potrebujejo pomoč socialnega in specialnega pedagoga in ne psihologa. 
G. Minko Križnar je predlagal, da se razmisli o jutranjih govorilnih urah vseh pedagoških delavcev. 
 
Ga. Suzana Delavec je predstavila LDN vrtca. 
Ga. Ivka Sodnik je pohvalila pripravljen LDN. 
Gospo Elizabeto Pristav Bobnar je zanimalo, kako je s pripravljanjem diet. 
Ga. Suzana Delavec je pojasnila, da prostori niso primerni za pripravljanje dietne prehrane (čeprav je 
vrtec nov). 
Zato člani Sveta zavoda ustanoviteljici predlagajo, da se najde ločen prostor za pripravljanje dietne 
prehrane. 
 

SKLEP 2017-2021/9R/4: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2018/19. 

 
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda. 
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4.    Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila 2017/18  
  
Ga. Erna Meglič, socialna delavka, je predstavila Samoevalvacijsko poročilo za preteklo šolsko leto. 
 
Ga. Ivka Sodnik je pohvalila pripravljeno samoevalvacijsko poročilo. 
 

SKLEP 2017-2021/9R/5: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Samoevalvacijsko poročilo 2017/18. 

 
Za sklep je glasovalo devet članov Sveta zavoda, eden pa je bil proti. 
 
Ga. Petra Lesjak je po tej točki zapustila sejo Sveta zavoda. 
 
 
5.    Sprejem sprememb Pravil šolskega reda 
 
Ga. Erna Meglič je predlagala, da se spremeni točka 3.1: Zaporedje ukrepov pri motenju pouka, in 
sicer: 
 
Črta se poved pod točko 3: Učitelj zapiše motečega učenca v zvezek opazovanj in opiše dogodek. 
Namesto črtane povedi se doda poved: 
Učitelj zapiše motečega učenca v e-asistent in opiše dogodek. 
 

SKLEP 2017-2021/9R/6: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli, da  se v Pravilih šolskega reda črta poved pod točko 3: Učitelj zapiše 
motečega učenca v zvezek opazovanj in opiše dogodek. Namesto črtane povedi se doda: Učitelj 
zapiše motečega učenca v e-asistent in opiše dogodek. 

 
Za sklep je glasovalo vseh deset prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
Naslednji predlog sprememb: Črta se poved pod točko 6: V primeru, da ponovno pride do motečega 
vedenja, ki zahteva ukrepanje po točki 5, se pokliče starše, ki učenca prevzamejo in odpeljejo domov. 
Namesto črtane povedi se doda: 
V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po točki 5, se pokliče starše, 
ki učenca prevzamejo po zaključenem pouku in odpeljejo domov. 
 

SKLEP 2017-2021/9R/7: 
V Pravilih šolskega reda se točka 6 (V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva 
ukrepanje po točki 5, se pokliče starše, ki učenca  prevzamejo in ga odpeljejo domov.) umakne iz 
obstoječega dokumenta. 

 
Za sklep je glasovalo pet članov Sveta zavoda, pet pa jih je bilo proti, zato sklep ni bil sprejet. 
 
Člani Sveta zavoda predlagajo, da ravnatelj v najkrajšem času izpelje postopek za spremembo pravil.    
 
Pravila šolskega reda ne bodo objavljena v publikaciji, ampak samo na spletni strani šole. 
 
 
6.     Obravnava osnutka novega Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor 
 
G. Franci Jagodic je predlagal, da se pridobijo še pravilniki drugih šol. 
G. ravnatelj je pojasnil, da je bil pravilnik pripravljen v šoli za ravnatelje. 
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Ga. Ivka Sodnik je pohvalila osnutek novega Poslovnika Sveta zavoda. 
 
Člani Sveta zavoda predlagajo, da se jim dokument pošlje v wordovi obliki, da bodo lahko posredovali 
svoje pripombe, in sicer do 8. oktobra 2018 do 12. ure. 
 
 
7.    Pobuda za ustanovitev ločenega Sveta staršev za šolo in vrtec 
 
Ga. Suzana Delavec je pojasnila, da je s strani staršev in delavcev vrtca prišla pobuda, da se 
ustanovita dva ločena Sveta staršev: za vrtec in šolo. 
 

SKLEP 2017-2021/9R/8: 
Člani Sveta zavoda dajejo pobudo ustanoviteljicama za spremembo akta o ustanovitvi OŠ, da se 
formirata dva Sveta staršev: Svet staršev za šolo in Svet staršev za vrtec. Ustanoviteljicama 
predlagajo, da se korigira ostale člene akta o ustanovitvi in začetek veljavnosti sprememb (začetek 
novega šolskega leta). 

 
Za sklep je glasovalo devet članov Sveta zavoda, eden pa je bil proti. 
 
 
8.    Razno 
 
G. ravnatelj je člane Sveta zavoda obvestil, da je dosedanji članici pritožbene komisije gospe Ivki 
Sodnik zaradi upokojitve prenehal mandat, zato predlaga, da jo zamenja ga. Vlasta Košnik, 
psihologinja na OŠ Cerklje. 
 

SKLEP 2017-2021/9R/9: 
Člani Sveta zavoda so za članico pritožbene komisije imenovali gospo Vlasto Košnik. 

 
Za sklep je glasovalo vseh deset članov Sveta zavoda.  
 
 
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je povedala, da je na Občini Preddvor podala odstopno izjavo za prenehanje 
članstva v Svetu zavoda naše šole. 
 
Sestanek smo zaključili ob 21.45. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                                                    Predsednica Sveta zavoda: 
Martina Gašperlin Mojca Velkavrh Žižek 
 

 


