Osnutek zapisnika

14. seje Sveta šole, ki je potekala v torek, 06. 06. 2017, ob 18. uri v zbornici OŠ
Jurija Dalmatina Krško.
Prisotni:
Člani Sveta šole:
Andreja Rihter, Zorica Kerin, Helena Drakulič, Nataša Škrabar, Aleš Volčanšek, Vesna Mirt,
Mateja Cvetkovič, Miloš Kukovičič, Miroslav Vidmar
Ravnateljica - Valentina Gerjevič
Pomočnici ravnateljice - Urška Breznikar, Andreja Budna
Predstavnica sindikata: Marija Žgavc
Zapisnikarica - Renata Županc.
Opravičeno odsotni: Dušan Šiško, Bojana Dimc

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Sveta šole
Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej Sveta šole
Poročilo s seje Sveta staršev
Obravnava in sprejem Finančnega poročila Šolskega sklada za leto 2016 in Finančnega
načrta Šolskega sklada za leto 2017
Imenovanje treh predstavnikov šole v UO Šolskega sklada
Seznanitev članov Sveta šole o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za
šolsko leto 2017/18
Sprejetje sklepa o razpisu volitev v Svet zavoda Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško
in imenovanje volilne komisije
Predlogi, pobude, vprašanja
Razno

Predsednica Sveta šole, ga. Andreja Rihter, je pričela sejo s pozdravom in ugotovitvijo, da je
svet sklepčen. Poleg članov sveta so seji prisostvovale tudi: Valentina Gerjevič - ravnateljica,
Urška Breznikar in Andreja Budna, pomočnici ravnateljice, sindikalistka Marija Žgavc ter
poslovna sekretarka Renata Županc, ki je pisala zapisnik.
Predsednica Sveta šole je prisotne seznanila z dnevnim redom.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki:

13. seja Sveta šole je potekala 16. 02. 2017. Zapisnik je bil vsem članom posredovan po
elektronski pošti, zato branje zapisnika ni bilo potrebno.
Predsednica Sveta šole je dala zapisnik 13. seje na glasovanje, ta pa je bil soglasno sprejet.
Zapisnik bo objavljen na spletni strani šole.
SKLEP 72 : Zapisnik 13. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.

K 2. točki:
Predsednica Sveta šole, ga. Andreja Rihter, je v drugi točki dnevnega reda povzela sklepe, ki
so bili sprejeti na sejah Sveta šole v šolskem letu 2016/17.
Pojasnila v zvezi z uresničevanjem sklepov niso bila potrebna.

K 3. točki:
Seja sveta staršev je potekala v ponedeljek, 5. 6. 2017.
g. Aleš Volčanšek poda poročilo s seje:
-

Na 14. seji sveta staršev so z nekaj dopolnitvami sprejeli osnutek zapisnika 13. seje
Sveta staršev;

-

Soglasno so sprejeli predlagane delovne zvezke in učna gradiva za šolsko leto
2017/18;

-

Ravnateljica je predstavila novosti za 1. razrede;

-

Zaradi poteka 4-letnega mandata so na novo imenovali 3 predstavnike Sveta staršev v
Svetu šole. Izvoljeni so bili: Metka Uršič (predsednica), Katja Šribar (namestnica),
Dušan Valentinc (namestnik). Vsi trije bodo od septembra 2017 dalje tudi
predstavniki Sveta staršev v Svetu šole.

-

Tudi članom Šolskega sklada je potekel 4-letni mandat, zato so izvolili 4 člane.
Ponovno sta bila imenovana Stanislava Zajc in Ivan Učanjšek, na novo pa sta bila
imenovana Metka Uršič in Primož Habinc.

K 4. točki:
Ga. Bojana Dimc, predsednica UO Šolskega sklada, je službeno odsotna, zato o sestanku UO
Šolskega sklada poroča ga. ravnateljica:
Sestanek UO Šolskega sklada je potekal 20. 4. 2017.

Ravnateljica v prvem delu predstavi Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2016, v
nadaljevanju pa Finančni načrt za leto 2017:
Finančna in materialna sredstva Šolskega sklada se zbirajo preko donacij posameznikov,
društev, podjetij in ob dobrodelnih prireditvah.
Šolski sklad v letu 2017 načrtuje:
- Financiranje po realizaciji športnega pedagoga kot drugega učitelja v 2. in 3. razredu
do 24.6.2017 in od 1.9. do 31.12.2017.
- Nakup nadstandardne opreme (IKT oprema, e-gradiva, didaktična sredstva in
pripomočki,…).
- Pomoč socialno šibkim učencem.
- Podpora pri udeležbi in izvedbi dejavnosti nadstandardnega programa v okviru C ŠOD
za vse učence 3., 4. in 7. razredov.
- Sofinanciranje nadstandardne dejavnosti šole za nadarjene učence in podpora pri
delu na raziskovalnem, kulturnem, umetniškem in športnem področju (predstave,
projekti, tabori, abonmajske karte, tabor za nadarjene, Hiša eksperimentov,…).
SKLEP 73: Svet šole je sprejel finančno poročilo Šolskega sklada za leto 2016 in Finančni
načrt o razdelitvi sredstev Šolskega sklada za leto 2017.

K 5. točki:
Ga. Rihter pove, da je, tako kot predstavnikom sveta staršev, tudi predstavnikom sveta šole
potekel štiriletni mandat v Upravnem Odboru Šolskega sklada.
Na sestanku učiteljskega zbora, v petek, 2. 6. 2017 je učiteljski zbor kot kandidate za UO
Šolskega sklada ponovno predlagal dosedanje tri člane, in sicer Bojano Dimc, Antona Zakška,
Urško Katić.
SKLEP 74: Svet šole je potrdil oz. imenoval predlagane člane delavcev šole: Bojana Dimc,
Anton Zakšek in Urška Katić v UO Šolskega sklada za dobo štirih let. Mandat jim prične teči
z mandatom novo konstituiranega sveta šole.

K 6. točki:
Na seji Sveta staršev so predstavniki sveta s sklepom potrdili predlagane delovne zvezke in
učna gradiva za šolsko leto 2017/18.
Z omenjenimi gradivi so bili seznanjeni tudi predstavniki Sveta šole.

K 7. točki:

Predsednica Sveta šole, ga. Andreja Rihter, pove, da 8. septembra 2017 poteče mandat
sedanjemu Svetu šole, zato je potrebno razpisati volitve.
Svet javnega zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda s sklepom
največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata Svetu javnega zavoda. Volitve se opravijo
najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta javnega zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov Sveta javnega
zavoda, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev mora biti javno objavljen v javnem zavodu.
Na podlagi 14. člena Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško iz dne 1. 2. 2010, se voli pet
predstavnikov delavcev šole, tri člane imenuje ustanovitelj, tri člane pa Svet staršev šole.
Tri predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet, pozvali jih bomo s pisno prošnjo, da
člane imenujejo najkasneje do 1. 9. 2017. Predstavnike staršev volijo starši na Svetu staršev
izmed kandidatov, ki jih predlagajo starši na skupnem roditeljskem sestanku. Ti so že bili
imenovani na prejšnji seji Sveta staršev.
V Svet zavoda se voli 5 predstavnikov delavcev zavoda. Predstavnike zaposlenih izvolijo
delavci javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki je določen
z zakonom in odlokom zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov
namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v Svetu javnega zavoda in mora
imeti aktivno volilno pravico. Izjave članov volilne komisije so priloga sklepa. Članom in
namestnikom volilne komisije se vročijo pisni odpravki sklepa o imenovanju.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let. Predlagana je volilna komisija v sestavi:
1. Marta Kožar, predsednica,
Irena Hictaler Simončič, namestnica predsednice
2. Renata Županc, članica
Helena Baškovič, namestnica članice
3. Tanja Štokar, članica
Urška Katič, namestnica članice
Na kratko ga. Andreja Rihter predstavi še časovnico opravil v zvezi z volitvami.
Člani Sveta šole se dogovorijo, da bodo imeli zadnjo sejo sedanjega sveta in hkrati
konstitutivno sejo novega sveta v ponedeljek, 11. 9. 2017.

SKLEP 75:

Svet šole OŠ Jurija Dalmatina Krško je na podlagi 14. člena Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,
z dne 1. 2. 2010, sprejel Sklep o razpisu volitev v Svet šole.
1.
2.
3.
4.

V svet zavoda se bo volilo 5 predstavnikov delavcev zavoda.
Sklep bo javno objavljen 7. 6. 2017 na oglasni deski zavoda.
Volitve bodo izvedene 24. 8. 2017 v sejni sobi.
Svet imenuje volilno komisijo v sestavi:

1. Marta Kožar, predsednica,
Irena Hictaler Simončič, namestnica predsednice
2. Renata Županc, članica
Helena Baškovič, namestnica članice
3. Tanja Štokar, članica
Urška Katič, namestnica članice
Volilna komisija in namestniki so imenovani za dobo 4 let. Izjave članic in njihovih
namestnic o pristanku na članstvo v volilni komisiji so priloge tega sklepa. Članicam in
namestnicam volilne komisije se vročijo pisni odpravki sklepa o imenovanju.
Kandidate za člane sveta predlaga reprezentativni sindikat ali skupina delavcev (najmanj
10%). Seznam kandidatov posredujejo volilni komisiji do 27. 6. 2017.
Hkrati z objavo razpisa o volitvah zaprosimo Občinski svet za imenovanje treh članov
ustanovitelja šole in Sveta staršev za imenovanje treh članov predstavnikov staršev.
Vsi nadaljnji postopki tečejo v skladu z ustrezno zakonodajo.

K 8. točki: /

K 9. točki: /

Predsednica sveta šole se vsem zahvali za udeležbo in konstruktivno sodelovanje v šolsk em
letu 2016/17 ter zaključi sejo.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisala:
Renata Županc

Predsednica Sveta šole:
Andreja Rihter

