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15. seje Sveta šole, ki je potekala v ponedeljek, 11. 9. 2017, ob 18. uri, v zbornici šole. 

 

Prisotni:        

Člani Sveta šole: Andreja Rihter, Zorica Kerin, Dušan Šiško, Miloš Kukovičič, Miroslav 

Vidmar, Aleš Volčanšek, Vesna Mirt, Mateja Cvetkovič, Helena Drakulić, Nataša Škrabar 

 

Novoizvoljeni člani Sveta šole: Katja Volčanjk, Helena Drakulić, Marija Meh, Urška 

Erjavšek, Nataša Škrabar, Metka Uršič, Katja Šribar, Dušan Valentinc, Davorin Dimič, 

Nataša Obradović 

 

Na seji so bile prisotne tudi: ravnateljica – Valentina Gerjevič, pomočnici ravnateljice – 

Urška Breznikar, Andreja Budna, predsednica sindikata - Marija Žgavc, zapisnikarica – 

Renata Županc.   

                  

Opravičeno odsotni: Bojana Dimc, Marjana Planinc  

                 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta šole  

2. Pregled realizacije sklepov 14. seje Sveta šole 

3. Zaključna seja Sveta šole v sedanji sestavi 

4. Konstituiranje novega Sveta šole 

5. Razno 

 

Seja Sveta šole se je pričela s pozdravom predsednice Sveta šole, ga. Andreje Rihter. Ga. 

Andreja je predstavila novo izvoljene člane Sveta šole, ki bodo prevzeli funkcijo članov Sveta 

zavoda v naslednjem štiriletnem mandatu.  

Prisotne člane je seznanila z dnevnim redom. Člani sveta šole so dnevni red potrdili. 

 

Ad. 1.  

Člani Sveta šole so zapisnik 14. seje, ki je potekala 6. 6. 2017, prejeli po elektronski pošti.  

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 
SKLEP  76: Zapisnik 14. seje je bil soglasno sprejet. Objavljen bo na šolski spletni strani.  

 

Ad. 2. 

Ga.  Andreja Rihter je v drugi točki osvežila sklepe, ki so bili sprejeti na 14. seji Sveta šole.  

 

Ad. 3. 
Predsednica Sveta šole je ob zaključni seji Sveta šole v trenutni sestavi povzela dogajanja v  

štirih letih sodelovanja.  

Svet v sedanji sestavi je pričel svoj mandat s konstituiranjem dne, 9. 9. 2017, pod 

predsedstvom ga. Urške Breznikar. Svet je opravljal naloge, ki jih opredeljuje zakonodaja, in 

sicer; Zakon o osnovni šoli, ZOFVI, Zakon o zavodih, Akt o ustanovitvi zavoda in Poslovnik 

o delovanju zavoda.  



Svet šole ima naslednje pristojnosti: 

- Imenuje in razrešuje ravnatelja, 

- sprejema LDN in poročilo o njegovi uresničitvi, 

- sprejema Letno poročilo (poslovno in računovodsko), 

- sprejme Vzgojni načrt šole, pravila Šolskega reda in po potrebi njihove spremembe,  

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,  

- obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca- kot drugostopenjski organ,  

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 

delovnega razmerja, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 

reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,  

- daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 

predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

 

Svet zavoda  se je v obdobju 2013-2017 tudi aktivno vključil v reševanje organizacijskih 

težav v zvezi s prenovo šole (pomoč pri iskanju nadomestnih prostorov, prostorov za 

skladiščenje,…).   

 

Predsednica Sveta šole se je vsem članom Sveta in vabljenim zahvalila za čas, trud, ter delo v 

tem mandatu, predvsem pa za  prijazno sodelovanje in pozitivno naravnanost in pripravljenost 

priskočiti na pomoč, kar je bilo v prid učencev in učiteljev. Obenem se je zahvalila vodstvu 

šole za konstruktivno sodelovanje s svetom in za udeležbo na vseh sejah.  

 

Ad. 4. 

Pred konstituiranjem novega Sveta šole je predsednica volilne komisije ga. Marta Kožar  

podala poročilo o rezultatih volitev za predstavnike delavcev zavoda. Volitve so bile izvedene 

dne, 24. 8. 2017, predčasne volitve pa dne, 21. 8. 2017.  

 

Volilna komisija je ugotovila naslednje rezultate volitev: 

Od 96 volivcev, vpisanih v volilni imenik, je glasovalo 71 volivcev. V skrinjici je bilo 71  

glasovnic, neveljavna pa ni bila nobena glasovnica. Glasovanje je potekalo brez posebnosti.  

Od desetih kandidatov na kandidatni listi je bilo izvoljenih pet, ki so dobili največje število 

glasov. Ti so: 

 

   1. KATJA VOLČANJK          54 glasov 

   2. HELENA DRAKULIĆ       49 glasov 

   3. MARIJA MEH       46 glasov 

   4. URŠKA ERJAVŠEK      44 glasov 

   5. NATAŠA ŠKRABAR                 36 glasov 

 

Svetu zavoda je bil predložen sklep ustanovitelja šole o imenovanju članov občinskega Sveta 

Občine Krško, in sicer: g. Davorin Dimič, ga. Nataša Obradovič in ga. Marjana Planinc.    

 

Predstavniki Sveta staršev pa so: ga. Metka Uršič, ga. Katja Šribar in g. Dušan Valentinc, 

izvoljeni na 14. seji Sveta staršev, dne 5. 6. 2017.  

Predsednica Sveta, ga. Andreja Rihter je predlagala verifikacijsko komisijo za pregled gradiva 

o pravilnosti postopka volitev v Svet šole za štiriletno naslednje obdobje. Verifikacijska 

komisija v sestavi: Helena Drakulič, Nataša Obradović, Katja Šribar, je ob pregledu gradiva 

ugotovila, da je postopek volitev v Svet šole delegatov delavcev šole potekal v skladu z 



zakonodajo pravilno in legalno. Predsednica Sveta šole je razglasila, da se verificira mandat 

članov Sveta.  

 

SKLEP 77: 

Verifikacijska komisija v sestavi ga. Helena Drakulić, ga. Nataša Obradović in ga. Katja 

Šribar je potrdila, da so volitve potekale pravilno in v skladu z zakonodajo in so 

predlagani člani  imenovani v Svet šole naslednji: 

 

I. PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE 

1. KATJA VOLČANJK, ULICA MILKE KERINOVE 3, KRŠKO 

2. HELENA DRAKULIĆ, GUBČEVA ULICA 5, KRŠKO  

3. MARIJA MEH, NARPEL 10, KRŠKO  

4. URŠKA ERJAVŠEK, CESTA 4, JULIJA 62, KRŠKO  

5. NATAŠA ŠKRABAR, ULICA NIKOLE TESLE 6, 8270 Krško  

 

II. PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV  

1. METKA URŠIČ, CESTA 4. JULIJA 66, KRŠKO  

2. KATJA ŠRIBAR, GUBČEVA ULICA 5, KRŠKO  

3. DUŠAN VALENTINC, STARI GRAD 34A, KRŠKO  

 

III.  PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA   

1. DAVORIN DIMIČ, ULICA FRANA BONAČA 18, KRŠKO  

2. NATAŠA OBRADOVIĆ, KAJUHOVA 2, KRŠKO  

3. MARJANA PLANINC, LIBNA 30A, KRŠKO  

 

Po predstavitvi članov je bil podan predlog za predsednika in namestnika Sveta šole.  

 

SKLEP 78: 

Člani Sveta šole so soglasno imenovali gospo Katjo Volčanjk za predsednico Sveta šole 

za štiriletno obdobje, za namestnico pa je imenovana  ga. Katja Šribar.  

 

Ravnateljica, ga. Valentina Gerjevič se je zahvalila dosedanji predsednici Sveta šole, ga 

Andreji Rihter in vsem ostalim članom v iztečenem mandatu. Čestitala je novemu Svetu šole 

in jim zaželela sodelovalno in zaupanja vredno delovanje. Poudarila je, da je Svet šole organ, 

ki ima pomembno funkcijo pri delovanju zavoda.  

 

Ga. Katja Volčanjk je najprej čestitala ga. Andreji Rihter in ga. Urški Breznikar za uspešno 

vodenje.  

 

Novemu svetu se je zahvalila za zaupanje in glasove. Izrazila je prepričanje, da jim bo s 

skupnimi močmi, sodelovanjem in konstruktivnim reševanjem težav uspelo. Toplo je 

pozdravila vse predstavnike ustanovitelja, Sveta staršev in predstavnike učiteljskega zbora.   

 

Z novo sestavo Sveta šole so se dogovorili, da bo obveščanje o sejah potekalo preko njihovih 

e-mail naslovov. Novi člani pa so prav tako prejeli kopije poslovnika Sveta šole, kjer so 

natančneje opisane naloge in delovanje sveta.  

 

 

Ad. 5. 

/ 



 

 

Novo izvoljena predsednica sveta se je ob koncu seje zahvalila za prisotnost in sodelovanje 

ter povabila na naslednjo sejo Sveta šole, 26. septembra 2017. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.  

 

 

 

 

 

Zapisala:         Predsednica SŠ: 

 

Renata Županc                    Andreja Rihter   
 


