
             
 

 

Datum: 28. 9. 2018 

Štev.: 900-2/2018-9 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

14. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 27. 9. 2018, ob 18. uri, v prostorih knjižnice 

Osnovne šole Franja Goloba Prevalje. 

 
PRISOTNI: 

Člani Sveta zavoda: Maja Pristovnik, Tomaž Sonjak, Emil Petek, Jelka Može, Tanja Rozman 

Knez, Martina Ribič, Aleksander Ristič, Tadej Pačnik. 

Ostali prisotni: Mira Hancman – ravnateljica, Mateja Pečnik – pomočnica ravnateljice, 

Andreja Tinta – pomočnica ravnateljice, Ana Buhvald Pori – pomočnica ravnateljice za enoto 

vrtca, Maja Pristovnik (tudi v vlogi) – predsednica SVIZ-a, Zdenka Oblak – tajnica. 

 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Andreja Herga, Davorin Rogina, Marko Kavtičnik. 

 

 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI: / 

 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

3. Poročilo o delu šole za šolsko leto 2017/2018 

4. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolo in vrtec 

5. Predstavitev rezultatov ankete vrtca (za starše) 

6. Revizijsko poročilo za leto 2017 

7. Predlogi in pobude 

 

 

  

POLJE 4, 2391 PREVALJE 

SLOVENIJA 

T: 0038628234500 

F: 0038628234501 

M: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si 

W: os-fgp.si 



Predsednik Sveta zavoda g. Tomaž Sonjak je prisotne pozdravil in ugotovil sklepčnost članov 

Sveta zavoda.  

 

 

Ad 1) 

Potrditev dnevnega reda 

Predsednik Sveta zavoda je predlagal v vabilu posredovani dnevni red. 

 

Člani Sveta so z dvigom rok soglasno potrdili predlagani dnevni red 14. seje Sveta 

zavoda. 

 

 

A2) 

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

Vsi člani so prejeli zapisnik zadnje seje.  

 

Člani Sveta so z dvigom rok potrdili zapisnik zadnje 13. redne seje Sveta zavoda. 

 

 

Ad 3) 

Poročilo o delu šole za šolsko leto 2017/2018 

Člani Sveta zavoda so gradivo prejeli v elektronski obliki. (Glej prilogo I.)  

Poročilo o delu šole v šolskem letu 2017/2018 je podala ravnateljica zavoda ga. Mira 

Hancman. Povedala je, da realizacija obveznega programa ni bila 100 % zaradi stavke. Bila 

pa je v okviru zakonodaje, ki določa najmanj 95 % realizacijo. Realizacija dni dejavnosti je 

bila 100 % tako na matični šoli kot na podružnicah, realizacija razširjenega programa pa celo 

100,40 %. 

Na poročilo ravnateljice člani Sveta zavoda niso imeli pripomb. 

 

 

Ad 4) 

Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolo in vrtec 

Vsi člani Sveta zavoda so prejeli letni delovni načrt (LDN) šole in vrtca v elektronski obliki 

(kot gradivo); na seji je ga. Mateja Pečnik predstavila LDN šole, ga. Ana Buhvald Pori pa 

LDN vrtca. 

Povedali sta, da je bil LDN predstavljen že na Svetu staršev šole in vrtca, na pedagoškem in 

vzgojiteljskem zboru ter na roditeljskih sestankih razredov. LDN je bil z vseh strani potrjen. 

Ga. Mateja Pečnik je izpostavila projekt »RaP«, v katerega bomo vključeni in ga izvajali 

naslednja tri leta. 

Ga. Ana Buhvald Pori je izpostavila razvojni tim vrtca in fotografiranje, ki bo v letošnjem 

šolskem letu drugače organizirano, kot je bilo v preteklosti. 

 

Na vprašanje ge. Martine Ribič, zakaj fotografiranja v zavodu ne opravi fotograf iz bližje 

okolice, je ravnateljica povedala, da je fotograf, ki v zadnjih letih opravlja fotografiranje 

otrok, prevzel tudi vso evidenco izdaje položnic in plačila staršev, ki se izvedejo neposredno, 

saj nova zakonodaja zahteva e-računsko poslovanje. 

 

  



Po razpravi so člani Sveta zavoda soglasno (z dvigom rok) sprejeli: 

 

S K L E P  XIV/1: 

 

Svet zavoda sprejme in potrjuje Letni delovni načrt za šolo in vrtec za šolsko leto 

2018/2019. 

 

 

Ad 5) 

Predstavitev rezultatov anketa (starši – vrtec) 

Ga. Ana Buhvald Pori je povedala, da so v vrtcu v sklopu razvojnega načrta izvedli anketo za 

starše. Želeli so namreč izvedeti njihove želje, mnenja, predloge, pobude, zato so skupaj s 

člani Sveta staršev vrtca oblikovali vprašanja, ki so jih v anketi meseca junija zastavili 

staršem otrok, ki obiskujejo vrtec. Sodelovalo je 183 staršev.  

Rezultati so pokazali, da je velika večina staršev zadovoljna oz. zelo zadovoljna z delom 

vrtca. Moti jih sicer veliko število bolniških odsotnosti, želijo si več izletov, vzgojiteljice in 

njihovih pomočnice pa so prejele veliko pohval. 

 

 

Ad 6) 

Revizijsko poročilo za leto 2017 

Ga. ravnateljica Mira Hancman je predstavila rezultate notranje revizije za leto 2017, ki jo je 

izvedla revizijska hiša LORIS, d. o. o., Dravograd.  

Letošnja revizija je obsegala celotni Zaključni račun za leto 2017. 

Revizorka je izpostavila dve zadevi, ki smo ju, po opozorilu, začeli takoj izvajati na način, kot 

ga je predlagala revizorka, in sicer: 

– že v opisnem delu poročila moramo razkriti razporejanje odhodkov med tržno in redno 

dejavnostjo in 

– izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka mora odražati prilive in 

odlive denarnih sredstev za posebne dogodke. 

 

 

Ad 7) 

Predlogi in pobude 

Predsednik Sveta zavoda g. Tomaž Sonjak je povedal, da je prišla s strani vrtca pobuda o 

spremembi in potrditvi sklepa številka 7, ki je bil sprejet na 12. Seji Sveta zavoda, in sicer v 

delu, ki se nanaša na vrtec. Vrtec namreč nujno potrebuje novo službeno vozilo, Občina 

Prevalje pa nima sredstev zanj. Tako bi od 11.108,09 € sredstev vrtca, namenjenih za opremo 

igralnice, garderobne omare, čiščenje oken ter sprotna popravila in vzdrževanja, dobrih 

5.000,00 € namenili za nakup službenega avtomobila, ostali denar pa bi ostal za zgoraj 

naveden namen. Nekaj sredstev pa bo za nakup avtomobila prispevala tudi Občina Prevalje. 

 

  



Po razpravi so člani Sveta zavoda soglasno (z dvigom rok) sprejeli: 

 

S K L E P  XIV/2: 

 

Presežki prihodkov iz prejšnjih let, ki smo jih ob zaključnem računu namenili za 

stroške, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev, se v letu 2018 porabijo 

za namen: 

PLAN VRTCA – od 11.108,09 € se dobrih 5.000,00 € nameni za nakup službenega 

vozila, ostalo pa za opremo igralnice, garderobne omare, čiščenje oken ter sprotna 

popravila in vzdrževanja. 

 

Go. Majo Pristovnik, sindikalno zaupnico za šolo, je zanimalo, kako je s plačilom za delo 

sindikalnega zaupnika. V našem zavodu imamo dva zaupnika, eden je za šolo in eden za 

vrtec. Šolskega plačuje Ministrstvo za šolstvo in šport, zaupnika za vrtec pa naj bi plačala 

Občina Prevalje. Denarna sredstva so v preteklih letih bila nakazana, letos prvič ne. 

 

Ga. Jelka Može je apelirala na predstavnike Sveta zavoda, ki zastopajo občino, da jim 

prisluhnejo, stopijo naproti in poskušajo pomagati. V svoji skupini ima dva otroka, ki 

potrebujeta posebno pozornost odraslih (otroka s posebnimi potrebami). Eden od njiju nima 

odločbe, bi pa nujno potreboval spremljevalca kot otrok s posebnimi potrebami. Ob sebi 

potrebuje vzgojiteljico, ker pa sta v skupini, ki je precej številčna, samo dve, se bojita, da ne 

bi mogli zagotavljati popolne varnosti vsem otrokom. Postopek razvrščanja tega otroka je že v 

teku, čas pridobitve odločbe, s katero se mu prizna pravica do spremljevalca, pa je 

dolgotrajen. 

 

G. Aleksander Ristič je obljubil, da se bo pozanimal in potrudil po najboljših močeh, da se 

zadeve uredijo; tako v primeru plačila sindikalnega zaupnika kot v primeru otroka s 

posebnimi potrebami, ki potrebuje spremljevalca.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

 

 

 

ZAPISALA:      PREDSEDNIK SVETA ZAVODA: 

 

Zdenka OBLAK     Tomaž SONJAK 


