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Številka: 900-3/2019/4 
Z A P I S N I K  

 
2. redne seje Sveta zavoda in Sveta staršev,  

ki je bila v ponedeljek, 24. februarja 2020, ob 18.30 uri v zbornici OŠ Vitanje. 
 
Prisotni:  
Člani sveta zavoda: Magda Pušnik, Suzana Pušnik, Ksenija Grm, Katja Kotnik, Breda 
Jakop, Matjaž Hrženjak, Vladka Maligoj, Andrej Poklič, Roman Kotnik  
Sveta staršev šole: Natalija Pogorevc Mlakar, Mojca Vetrih, Anton Pogladič, Klavdija 
Vidmar 
Sveta staršev vrtca: Damijan Senič, Andreja Repas, Damijan Pušnik 
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob, računovodkinja Ivica Štolekar 
Opravičeno odsotni: Jasmina Vidmar, Marija Jeseničnik, Darja Kričaj, Urška Maligoj, 
Maša Iršič Kos, Matjaž Črep 
Odsotni: Karmen Pušnik 
 
Dnevni red: 
 

1.  Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  
2.  Obravnava finančnega poročila za leto 2019 
3.  Usmeritve za pripravo finančnega načrta za leto 2020 
4.  Samoevalvacija za leto 2019 
5.  Obravnava poslovnega poročila ravnateljice za šol. leto 2018/2019 
6.  Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za šol. leto 2018/2019 
7.  Poročilo inventurne komisije o opravljeni inventuri 
8.  Poročilo šolskega sklada in sklada vrtca 
9.  Razpis volitev v svet zavoda 
10.  Predlogi, pobude in vprašanja 

 
 
K tč. 1/ Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda  
 
Predsednica prebere dnevni red seje in vpraša, če se prisotni z njim strinjajo. 
 
Prisotni dnevni red potrdijo. 
 
Predsednica poda povzetek zadnje seje Sveta zavoda.  
 
Sklep: Svet zavoda potrdi zapisnik 1. redne seje za šol. leto 2019/2020 
 
 
K tč. 2/ Obravnava finančnega poročila za leto 2019 
 
Predsednica preda besedo računovodkinji, ki predstavi finančno poročilo za leto 2019. 
Predstavitev je pripravila na Power pointu.  
Računovodkinja poudari, da je poslovni izid pozitiven. Presežek prihodkov nad odhodki 
za leto 2019 znaša 4.465,10 EUR.  
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Ravnateljica predlaga, da bi se presežek prihodkov nad odhodki razporedil za ureditev 
zbornice v šoli. 
 
Prisotni se strinjajo. 
 
Sklep: Prisotni soglasno potrdijo finančno poročilo za leto 2019. 
 
 
K tč. 3/ Usmeritve za pripravo finančnega načrta za leto 2020 
 
Ravnateljica predstavi finančni načrt (njegove vsebinske in finančne usmeritve) za leto 
2020. Finančni načrt je tudi usklajen in potrjen s strani Občine.  
 
 
K tč. 4/ Samoevalvacija za leto 2019 
 
Ravnateljica je predstavila vsebino samoevalvacije – Prehrana na šoli. Sodelovali so 
učenci od 4. do 9. razreda 
 
 
K tč. 5/ Obravnava poslovnega poročila ravnateljice za šol. leto 2018/2019 
 
Predsednica opozori na poslovno poročilo, ker se na podlagi rezultatov o obsegu in 
kvaliteti dela ter finančnem poslovanju ocenjuje delovna uspešnost ravnateljice. 
 
Poslovno poročilo za šolsko leto 2018/2019 je v Power pointu in je priloga zapisnika 
na spletu. 
 
Sklep: Prisotni soglasno potrdijo poslovno poročilo za šol. leto 2018/2019 
 
 
K tč. 6/ Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za šol. leto 2018/2019 
 
Predsednica predstavi prisotnim ocenjevalni list za delo ravnatelja v šol. letu 
2018/2019. 
 
Sklep: Na podlagi realizacije dela ravnateljice v šolskem letu 2018/2019 so 
prisotni mnenja, da je delo dobro opravljeno in iz tega sledi 100 % ocena 
uspešnosti. 
 
 
K tč. 7/ Poročilo inventurne komisije o opravljeni inventuri 
 
Računovodkinja prebere poročilo inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja. Skupni znesek odpisov za leto 2019 znaša 11.022,66 €.  
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K točki 8/ Poročilo šolskega sklada in sklada vrtca 
 
Stanje na dan, 31. 12. 2019, na šolskem skladu je 2.413,00 €, na skladu vrtca pa 
480,00 €.  
 
V šoli se bodo sredstva porabila za: 
- posodobitev garderobe za učence 4. in 5. razreda 
- plačilo gledališke predstave za vse učence 
 
 
K tč. 9/ Razpis volitev v svet zavoda 
 
Imenovanje volilne komisije za volitve v Sveta zavoda 
 
Predsednica pove, da se članom Sveta zavoda izteka mandat in je zato potrebno 
imenovati volilno komisijo za nove volitve. Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let, 
če še pride do dodatnih ali nadomestnih volitev. 
Predsednica pove, da so na konferenci učiteljskega zbora predlagali naslednjo 3 
člansko komisijo: Suzana Pušnik, Ida Pačnik, Verica Pesjak.  
Za namestnike komisije: Andreja Pinter Stajnko, Magda Pušnik, Jožica Vivod. 
 
 
Sklep: Vsi prisotni potrdijo komisijo za volitve v Svet zavoda in namestnike 
komisije.  
Komisija: Suzana Pušnik, Ida Pačnik, Verica Pesjak.  
Namestniki: Andreja Pinter Stajnko, Magda Pušnik, Jožica Vivod. 
 
Sklep 1: 

1. Svet zavoda OŠ Vitanje je na svoji seji, 24.2.2020, sprejel sklep o volitvah 
novih članov v svet zavoda za naslednje mandatno obdobje (2020 – 2024). 

 
2. Zaposleni OŠ Vitanje bodo v Svet zavoda volili 5 (pet) predstavnikov ( štirje 

predstavniki OŠ Vitanje, en predstavnik enote vrtec). 
 

3. Volitve bodo izvedene dne, 12.5.2020. 
 

4. Kandidacijski postopek izvedejo delavci. 
 

5. Volilna komisija za izvedbo volitev na OŠ Vitanje, je bila imenovana 5.2.2020 
na pedagoški konferenci.  
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Sklep 2: Postopki se bodo vodili po rokovniku opravil za volitve v Svet šole. 
 

PLAN OPRAVIL ZA VOLITVE SVETA ZAVODA 

 
Zap.št. Opravilo              Organ za izvedbo   Rok za izvedbo 

1.   razpis volitev   svet zavoda   90-60 dni pred vol.-24.2.2020 

2.   določitev rokov   svet zavoda   90-60 dni pred vol.- 24.2.2020 

3.   imen. volilne kom.  svet zavoda   90-60 dni pred vol.- 24.2.2020 

4.   izdelava volilnega imenika vol. kom   45 dni pred vol.- 26.3.2020 

5.   objava volilnega imenika vol. kom.   45 dni pred vol.- 26.3.2020 

6.   rešitev ugovorov na imenik vol. kom.   40 dni pred vol.- 1.4.2020 

7.   potrditev volilnega imenika volilna kom.   30 dni pred vol.- 13.4.2020 

8.  predlaganje kandidatov  delavci   do 21 dni po obj.sklepa o volitv.-6.3. 

9.   potrditev kandidatne liste volilna komisija  do 30 dni po obj.sklepa o volitv.- 23.3. 

10.   objava kandidatne liste  volilna komisija  31 dan po obj. sklepa o volitvah -24.3. 

11.   določitev volišča  volilna komisija   30 dni pred volitvami- 9.4. 

12.   (imenovanje vol. odborov volilna komisija   30 dni pred volitvami) – 9.4. 

13.   določitev časa volitev  volilna komisija   30 dni pred volitvami- 9.4. 

14.   predaja volil. mater. volil. odb. volilna komisija   5 dni pred vol.-7.5.2020 

15.   glasovanje odsotnih volilcev odsotni delavci na dan volitev 5 dni pred vol.- 7.5.2020 

16.   glasovanje   delavci    dan volitev- 12.5.2020 

17.   izvedba volitev   volil. kom. ali  volil. odb.  dan volitev- 12.5.2020 

18.   predaja volil. mater. volil.kom. volilni odbori   dan volitev- 12.5.2020 

19.   ugotovitev rezultatov volitev volilna komisija   dan volitev- 12.5.2020 

20.   objava rezultata volitev  volilna komisija   dan po volitvah- 13.5.2020 

21.   izdaja potrdila o izvolitvi  volilna komisija   dan po volitvah- 14.5.2020 

22.   poročilo svetu zavoda  volilna komisija   15 dni po volitvah- 26.5.2020 

23.   sklic konstituantne seje  preds.sveta zavoda  15 dni po volitvah- 26.5.2020 

24.   imenovanje verifikacijske komisije  svet zavoda   15 dni po volitvah- 26.5.2020 

25. verifikacija mandatov  kom.za verifikacijo  15 dni po volitvah- 26.5.2020 
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K tč. 10/ Predlogi, pobude in vprašanja 
 
Prisoten vpraša, zakaj se pouk ne začne prej, če so vozači v šoli že po 7 uri? 
Ravnateljica pove, da se učenci ob 7.30 lahko vključijo v razne interesne dejavnosti. 
Učiteljica glasbe je na naši šoli samo dva dni v tednu in ur pevskega zbora ne more 
realizirati samo po pouku, imeti jih mora tudi pred poukom. 
 
Prisotna opozori na potepuške pse, katerih se bojijo tako učenci v šoli, kot otroci vrtca. 
Pove, da so občino že opozorili, vendar glede tega ne morejo nič, dokler se kaj ne 
zgodi. 
 
Prisotni so mnenja, da v kolikor je znan lastnik psa, se le njega opozori. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnikarica:        Predsednica Sveta zavoda: 
Ksenija Grm                                                                   Magda Pušnik  
 
 
 
 
 
 
 


