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

Zapisnik   
 

15. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 29. septembra 2020 ob 18.30 v glasbeni učilnici. 
 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta zavoda (ga. Ivka Sodnik)  
2. Obravnava in potrditev Finančnega načrta za leto 2020 po predstavitvi prioritetnih investicij in 

nabav, ki jih financirata občini (g. Bogdan Sušnik) 
3. Pregled zapisnika o Popisu za leto 2019 (ga. Irena Petač) 
4. Predstavitev, obravnava in potrditev Letnega poročila šole in vrtca za preteklo šolsko leto  

(ga. Petra Lesjak, ga. Suzana Delavec) 
5. Predstavitev, obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 

2020/21 (g. Bogdan Sušnik, ga. Suzana Delavec) 
6. Imenovanje predstavnikov vrtcev v upravni odbor Šolskega sklada (ga. Ivka Sodnik) 
7. Uvedba postopka volitev novih članov Sveta zavoda (ga. Ivka Sodnik) 
8. Imenovanje novih članov pritožbene komisije (ga. Ivka Sodnik) 
9. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja (ga. Ivka Sodnik) 
10. Predlog za izplačilo COVID dodatka za ravnatelja (ga. Ivka Sodnik) 
11. Razno  
 
PRISOTNI: ga. Ivka Sodnik, ga. Elizabeta Pristav Bobnar, g. Franci Jagodic, ga. Marija Kuhar, ga. Erna 
Meglič, ga. Irena Petač, ga. Bojana Koprivec, g. Minko Križnar – od 18.40 dalje 
ODSOTNI:  ga. Darja Delavec, ga. Mojca Markič, ga. Alenka Jovanovski 
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Petra Lesjak (pomočnica ravnatelja za šolo), ga. 
Suzana Delavec (pomočnica ravnatelja za vrtce), ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica) 
 
Ga. predsednica je predstavila dnevni red 15. redne seje in predlagala, da se 7. točka Uvedba 
postopka volitev novih članov Sveta zavoda umakne z dnevnega reda, saj 4-letni mandat članom 
Sveta zavoda poteče 31. januarja 2021, zato je potrebno začeti s postopkom volitev novih članov 
Sveta zavoda šele novembra 2020.  
 
Z novim dnevnim redom se je strinjalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
Pidružil se nam je g. Minko Križnar. 
 
 
1.  Potrditev zapisnika 14. redne seje Sveta zavoda  
 

SKLEP 2017-2021/15R/1: 
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 14. redne seje Sveta zavoda. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
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2.    Obravnava in potrditev Finančnega načrta za leto 2020 po predstavitvi prioritetnih investicij in 
nabav, ki jih financirata občini 
 
G. ravnatelj je predstavil prioritetne investicije in nabave, ki jih financirata občini. 
 

SKLEP 2017-2021/15R/2: 
Člani Sveta zavoda so po predstavitvi prioritetnih investicij in nabav sprejeli Finančni načrt šole za 
leto 2020. 

 
Za sklep je glasovalo sedem prisotnih članov Sveta zavoda, eden pa se je vzdržal. 
 
Člani Sveta zavoda pričakujejo, da v oktobru dobijo predlog Finančnega načrta, ki ga ravnatelj 
posreduje občinama za pripravo pogodbe o financiranju. 
 
 
3.  Pregled zapisnika o Popisu za leto 2019 
 
Ga. Irena Petač je predstavila popis za leto 2019. 
 

 
SKLEP 2017-2021/15R/3: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili Popis za leto 2019. Predlagajo, da se do naslednje seje 
Sveta zavoda pripravi poročilo z razdelanim pregledom terjatev. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
4.   Predstavitev, obravnava in potrditev Letnega poročila šole in vrtca za preteklo šolsko leto 
 
Ga. Petra Lesjak, pomočnica ravnatelja za šolo, je predstavila Zaključno poročilo za preteklo šolsko 
leto. 
 
Ga. Ivka Sodnik je povedala, da se ne strinja, da realizacija pouka ni 100 % in da je vsak učitelj sam 
odgovoren za realizacijo.  
Predlagala je, da so naslednje leto v poročilu vključeni tudi: 

- dnevi dejavnosti po vsebini in stroških, 
- število prisotnih staršev oz. njihovih skrbnikov na roditeljskih sestankih in govorilnih urah.  

 
G. Minko Križnar je predlagal, da so stroški za dneve dejavnosti predstavljeni tudi staršem na prvih 
roditeljskih sestankih. 

 

SKLEP 2017-2021/15R/4: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Poročilo letnega delovnega načrta za šolo za šolsko leto 2019/20. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
Ga. Suzana Delavec, pomočnica ravnatelja za vrtec, je predstavila Letno delovno poročilo vrtca za 
preteklo šolsko leto. 
 
Ga. Elizabeta Pristav Bobnar je pohvalila delo vrtca (kljub koronavirusu so organizirali zaključek 
šolskega leta za vrtčevske otroke in njihove starše). 
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SKLEP 2017-2021/15R/5: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Poročilo letnega delovnega načrta za vrtec za šolsko leto 2019/20. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
 
5.   Predstavitev, obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta (LDN) šole in vrtca za šolsko leto 
2020/21 
 
Ga. Suzana Delavec je predstavila LDN vrtca za novo šolsko leto. 
 

SKLEP 2017-2021/15R/6: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Letni delovni načrt vrtca za šolsko leto 2020/21. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
G. ravnatelj je predstavil LDN šole. 
 

SKLEP 2017-2021/15R/7: 
Člani Sveta zavoda so sprejeli Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/21. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
Ko bo narejen čistopis Letnega delovnega načrta, naj se pošlje vsem članom Sveta zavoda. 
 
 
6.   Imenovanje predstavnikov vrtcev v upravni odbor Šolskega sklada 
 
V upravni odbor Šolskega sklada je bil s strani vrtčevskih staršev predlagan g. Marko Kodorovič. 
 

SKLEP 2017-2021/15R/8: 
Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni z imenovanjem predstavnika vrtca v upravni odbor Šolskega 
sklada. To je postal g. Marko Kodorovič. 

 
 
7.   Imenovanje novih članov pritožbene komisije 
 
S strani šole so bili predlagani: 

- ga. Jana Robas, 
- ga. Nuša Zadražnik, 
- ga. Alenka Jurančič, 
- ga. Katarina Prelog Čerič, 
- ga. Erna Meglič in 
- g. Tomaž Peternel. 

 
 
Starši so predlagali: 

- gospoda Petra Pirca, 
- gospoda Gregorja Frasa in 
- gospo Špelo Rozman. 



4 

 

Kot zunanja sodelavka je bila predlagana ga. Vlasta Košnik, psihologinja na OŠ Davorina Jenka Cerklje. 
 
Mandat pritožbene komisije traja 4 leta: od 29. 9. 2020 do 29. 9. 2024. 
 

SKLEP 2017-2021/15R/9: 
Člani Sveta zavoda so imenovali pritožbeno komisijo v sestavi: ga. Jana Robas, ga. Nuša Zadražnik, 
ga. Alenka Jurančič, ga. Katarina Prelog Čerič, ga. Erna Meglič, g. Tomaž Peternel, g. Peter Pirc, g. 
Gregor Fras, ga. Špela Rozman in ga. Vlasta Košnik. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
8.   Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 
 
Člani Sveta zavoda so v odsotnosti ravnatelja in zapisnikarice ocenili delo ravnatelja. 
  
 
9.    Predlog za izplačilo COVID dodatka za ravnatelja 
 
Ravnatelj je predlagal, da se tudi njemu (tako kot ostalim delavcem) izplača COVID dodatek. 
 

SKLEP 2017-2021/15R/10: 
Člani Sveta zavoda so potrdili predlog za izplačilo COVID dodatka za ravnatelja – v skladu z merili in 
prisotnostjo ravnatelja na delovnem mestu. 

 
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda. 
 
 
10.   Razno 
 
Člani Sveta predlagajo, da se naslednja seja skliče v prvi polovici novembra. 
 
 
Sestanek smo zaključili ob 22.20. 
 
 
 
 
 
zapisala:                                                                                                                                    predsednica Sveta zavoda: 
Martina Gašperlin Ivka Sodnik 
 

 


