OSNOVNA ŠOLA VITANJE
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje
telefon: 03 757 37 70 telefax: 03 757 37 75
E-pošta: osvitanje@guest.arnes.si splet: www.vitanje.org
TRR: 01337-6030686485

ZAPISNIK
1. redne seje Sveta zavoda in Sveta staršev, ki je bila v torek 30. septembra 2014,
ob 18.00 uri v zbornici OŠ Vitanje.
Prisotni člani Sveta zavoda: predsednica Magda Pušnik, Suzana Pušnik, Andreja
Pinter, Božidar Zidanšek, Petra Mejač, Tanja Rošer, Vladka Maligoj, Nives Adamič
Kričaj, Viljem Petaci
Prisotni ostali člani Sveta staršev: mag. Srečko Fijavž, Vili Jeseničnik, Lidija
Vrhovnik, Petra Bukovec Mauh, Darja Kričaj, Lea Kotnik
Ostali: Ravnateljica mag. Tilka Jakob, poslovna sekretarka Ksenija Grm
Opravičeno odsotni: Kristina Beškovnik, Andrej Poklič, Vesna Klopotan, Mateja
Kovše

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda
Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2014/2015 (šola, vrtec)
Predlog sestave komisije za šolski sklad (šola, vrtec)
Obravnava in potrditev predloga cen uporabe šolskih prostorov
Obravnava in potrditev predloga cen šolske prehrane
Sklep o spremembi Sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014
Informiranje o poslovniku Sveta zavoda
Razno

K tč. 1./ Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda
Predsednica poda povzetek zadnje seje Sveta zavoda.
Sklep: Svet zavoda je potrdil zapisnik zadnje seje Sveta zavoda.

K tč. 2./ Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2014/2015
Ravnateljica najprej na kratko preko power pointa predstavi sanacijo vrtca, šole in
kotlovnice.
Predstavitev LDN je na power pointu, ki bo v celoti objavljen na internetni strani šole.
Predsednica se za predstavitev zahvali, povpraša če ima kdo kakršno-koli vprašanje,
pripombo na povedano in da sprejem LDN šole na glasovanje. Ker ni nobenih
pripomb in vprašanj se LDN v celoti sprejme.
Sklep: LDN šole za šol. leto 2014/2015 se v celoti potrdi.
Ravnateljica predstavi LDN 2014/2015 za vrtec in je priloga zapisnika na internetni
strani šole.
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Sklep: LDN Enote vrtca za šolsko leto 2014/2015 se potrdi.

K tč. 3./ Predlog sestave komisije za šolski sklad (šola, vrtec)
Ker je potekel mandat članom šolskega sklada in pritožbene komisije jih potrebno
ponovno izvoliti. Člani sveta staršev so svoje člane že potrdili.
Predlagani člani šole za šolski sklad so: Suzana Pušnik, Vera Pesjak in Ksenija Grm.
Predlagani člani šole za pritožbeno komisijo so: Vera Pesjak, Ida Pačnik, Jelka
Napotnik, Breda Jakop, Mojca Šegel, Jožica Vivod.
Predlagane člane potrdijo.
Sklep: Člani šolskega sklada so: Suzana Pušnik, Vera Pesjak, Ksenija Grm, Tanja
Rošer, Vili Jeseničnik, Petra Mejač, Darja Kričaj.
Člani pritožbene komisije so: Vera Pesjak, Ida Pačnik, Jelka Napotnik, Breda
Jakop, Mojca Šegel, Jožica Vivod, Srečko Fijavž, Petra Bukovec, Jelka Esih in Anja
Križnič.

K tč. 4./ Obravnava in potrditev predloga cen uporabe šolskih prostorov
Ravnateljica predlaga povečanje cene uporabe šolskih prostorov.
Člani cene potrdijo, cenik je priloga zapisnika.
Sklep: Sveta zavoda potrdi nove cene uporabe šolskih prostorov

K tč. 5./ Obravnava in potrditev predloga cen šolske prehrane
Ravnateljica predlaga povečanje cene za šolsko prehrano. Cena šolske malice
ostane nespremenjena in je določena s strani MIZŠ. Člani nove cene potrdijo, cenik
je priloga zapisnika.
Sklep: Sveta zavoda potrdi nove cene šolske prehrane.

K tč. 6/ Sklep o spremembi Sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2014
Ravnateljica pove, da smo zaradi dodatnega oddelka za 1. razred dobili dodatna
finančna sredstva s strani MIZŠ. Zaradi nemotenega izvajanja vzgojnoizobraževalnega dela v zavodu, so za stroške dela zagotovili dodatna sredstva v
višini 6.975,38 EUR. Svet zavoda mora sprejeti sklep o potrditvi spremembe
finančnega načrta za leto 2014.
Sklep: Svet zavoda potrdi spremembo sklepa o obsegu financiranja dejavnosti v letu
2014.
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K tč. 7/ Informiranje o poslovniku Sveta zavoda
G. Božo je članom sveta zavoda po e-pošti v vednost posredoval osnutek poslovnika
o delovanju sveta zavoda. G. Poklič je po e-pošti podal predlog, da se za sestavo
poslovnika ustanovi komisija, ki nato osnutek poslovnika posreduje članom. Potrdi pa
se na naslednji seji.
Predlagani člani so: Božidar Zidanšek, mag. Srečko Fijavž in Vladka Maligoj.
Sklep: Člani komisijo za sestavo Poslovnika o delovanju sveta zavoda so Božidar
Zidanšek, mag. Srečko Fijavž in Vladka Maligoj.
K tč. 8/ Razno
Ga. Vladka vpraša ravnateljico, če dobijo otroci v vrtcu popoldansko malico?
Otroci dobijo sadje (ali jogurt oz. dodatni kruh), tako je bilo dogovorjeno na sestanku
komisije za šolsko prehrano.
G. Vasja je posredoval vprašanje, če dobijo v vrtcu sredstva za nakup materiala, da
se ne bo kupovalo iz sklada vrtca?
Vrtec dobi potreben material za nemoteno delu v skupinah.
Ga. Vladka vpraša, če se bo dobila nadomestna delavka za vzgojiteljico Kristino
Beškovnik, ki je zaradi nosečnosti že na bolniški.
Ko bo šla Kristina na porodniško bomo dali razpis in zaposlili ustrezno vzgojiteljico. V
času bolniške odsotnosti pa jo že tudi nadomešča vzgojiteljica z ustrezno izobrazbo.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
Ravnateljica prisotne povabi na ogled kotlovnice in prenovljenih sanitarij.

Zapisala:
Ksenija Grm

Predsednica Sveta zavoda:
Magda Pušnik
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