OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-291/2016
1. ustanovne seje sveta šole, v sredo, 26. oktobra 2016, ob 17. uri,
v učilnici kemije.

Prisotni:

Miroslava Kranjec Mirt, Tjaša Križnik, Polona Starič Karmen
Klavžar, Franc Pavlin, Marija Žniderič, Mojca Hojski, Majda K.
Kočevar, Damjan Medvešek, Valerija Mirt,
ostali vabljeni:
Olga Lužar (predsednica volilne komisije),
Gabrijela Lisec (zapisnikarica)
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika.

Opr. odsoten:

Roman Drstvenšek, predstavnik šole

Sejo je sklicala predsednica volilne komisije, ga. Olga Lužar, ki jo je tudi vodila.
Pripomb in dopolnitev k predlaganemu dnevnemu redu ni bilo.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih članov sveta OŠ Blanca
2. Poročilo predsednice volilne komisije o izidu volitev zaposlenih v svet
zavoda
3. Konstituiranje sveta šole
4. Izvolitev predsednika in njegovega namestnika
5. Seznanitev z zapisnikom 10. seje prejšnjega sestava sveta zavoda
6. Predlogi, pobude
7. Razno
K točki 1
Ob začetku seje je bilo od enajstih izvoljenih članov sveta zavoda prisotnih 9 članov.
Predsednica volilne komisije ugotovi, da je svet zavoda sklepčen.
Po ugotovitvi sklepčnosti pride še Karmen Klavžar (prisotnih 10 članov sveta zavoda).
K točki 2
Predsednica volilne komisije, ga. Olga Lužar, je prebrala poročilo o izidu volitev
predstavnikov delavcev v Svet OŠ Blanca in je priloga tega zapisnika. Tako so bili člani
sveta zavoda seznanjeni o izidu volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda.
K točki 3
Ugotovljeno je bilo, da:
- so bili predstavniki delavcev šole izvoljeni na volitvah 5. 10. 2016,

-

so bili predstavniki staršev imenovani na seji sveta staršev 26. 9. 2016 in 14.
10. 2016,
je Občinski svet Občine Sevnica imenoval svoje predstavnike v svet šole 21. 9.
2016.

Mandat dosedanjega sveta šole je potekel 25. 10. 2016 in se konstituira nov.
Ugotavlja se, da so bili izvoljeni in imenovani vsi predstavniki v svet šole, in sicer:
- predstavniki delavcev zavoda: Roman Drstvenšek, Mojca Hojski, Majda K.
Klaužer, Damjan Medvešek, Valerija Mirt,
- predstavniki ustanovitelja Občine Sevnica: Karmen Klavžar, Franc Pavlin,
Marija Žniderič
- predstavniki sveta staršev: Miroslava Kranjec Mirt, Tjaša Križnik, Polona Starič
Z dnem konstituiranja sveta šole prične teči 4-letni mandat vsem članom sveta, in sicer
z 26. 10. 2016.
Glasovanje: 10 za, 0 proti (prisotno 10)
SPREJETI SKLEP :
Svet ugotovi, da so izvoljeni, imenovani vsi člani sveta.
K točki 4
Na zahtevo člana sveta zavoda, gospoda Franca Pavlina, predsednica volilne komisije
prebere Poslovnik o delu Sveta OŠ Blanca. G. Pavlin opozori na 5. člen, kjer piše, da
mora sejo sklicati predsednik starega sveta zavoda in ne predsednik volilne komisije.
Predsednica volilne komisije je to vedela in opozorila ga. ravnatelja. Ta je pojasnil
zadevo pisno in njegova obrazložitev je prebrana na seji.
S strani Miroslave Kranjec Mirt je bilo zastavljeno vprašanje ali se s sejo nadaljuje ali
prekine. S sejo se nadaljuje z opozorilom, da se člane sveta seznani s poslovnikom in
se ga v bodoče upošteva.
V nadaljevanju so člani sveta predlagali Mojco Hojski za predsednico sveta zavoda,
za namestnika predsednika pa Franca Pavlina. Oba se strinjata s predlagano
kandidaturo. Glasovanje je javno.
Glasovanje za predsednico: 10 ZA in 0 PROTI (prisotnih 10)
Glasovanje za p.predsednika: 9 ZA in 1 PROTI (prisotnih 10)
SPREJETI SKLEP:
1. predsednica sveta šole je ga. Mojca Hojski,
2. namestnik predsednice je g. Franc Pavlin,
3. Svet zavoda je konstituiran.
Predsednica volilne komisije, ga. Olga Lužar, je zaželela uspešno delo
novoustanovljenemu svetu šole, predala vodenje seje novi predsednici sveta šole,
Mojci Hojski. Olga Lužar zapusti sejo ob 17. 20.
Novoizvoljena predsednica se zahvali za zaupanje in nadaljuje z naslednjo točko
dnevnega reda.

K točki 5
Predsednica sveta zavoda, ga. Mojca Hojski, je člane seznanila z vsebino zapisnika
10. seje prejšnjega sestava sveta zavoda.
G. Pavlin opozori zapisnikarico naj v bodoče v zapisnik napiše pri vseh sprejetih
sklepih tudi izid glasovanja, koliko glasov je za in koliko proti ter prisotnih.
K točki 6
Člani sveta g.Pavlin, ga Kranjc so podali naslednje pobude,predloge:
- Zahteva se seznanitev z Aktom o sistemizaciji delovnih mest JZ
(sistematizirano, zasedeno-DM, merila),
- Vsi splošni akti zavoda naj bodo objavljeni na spletni strani šole,
- zakaj sta LDN šole in LDN vrtca obravnavana ločeno,to je razvidno iz zadnjega
zapisnika, tako da izstopa kot da sta dva zavoda, enota vrtca sodi v sestavo OŠ
Blanca, je verjetno NOE,
- tudi ločena izvolitev svet predstavnikov staršev v šoli in vrtcu je vprašljiva,
zadeve urediti.
K točki 7
Člani sveta zavoda so se opredelili, ali želijo vabila in gradiva za sejo prejemati po
elektronski pošti ali tiskani obliki. Strinjajo se tudi, da bodo določene seje potekale
korespondenčno preko elektronske pošte.
Izpostavljena je bila prometni varnosti pri šoli, obstoječi priključek na R67P , ki ne
omogoča srečanja vozil in je vključevanje v promet nevarno.
V razpravi so sodelovali ga. Hojski, ga. Kranjec Mirt in g. Pavlin.
G. Franc Pavlin je mnenja, da razširitev obstoječe ceste ni dobra rešitev. Predlaga, da
g. ravnatelj pripravi pisni predlog in skupaj oblikujejo predlog za rešitev. S pisnim
predlogom je potrebno neposredno seznaniti župana-občino ustanoviteljico.

Seja je bila končana ob 17.50.

Gabrijela Lisec
zapisnikarica

Mojca Hojski
predsednica sveta šole

