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Datum: 24. 5. 2016 

 

ZAPISNIK 
 

 

18. seje Sveta zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki je bila  

23. 5. 2016 ob 18.30  v zbornici šole. 

  

  

 

Seje so se udeležili člani Sveta zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu. 

  

Prisotni: Darja Merkač, Lucija Fink, Vesna Novak Temnikar,  Majda Borovnik, Nataša Budna 

Stanta, Irena Vitrih, Špela Vunderl, Anita Prikeržnik, ravnatelj Zdravko Jamnikar in 

računovodkinja Marija Gašper.  

 

Opravičeno odsotni: Andreja Pačnik, Polonca Oder Sedar, Aleš Golouh. 

 

 

 Dnevni red:  

  

1.    Pregled sklepov zadnje seje 

2.  Finančni načrt za leto 2016 

3.  Razno 

  

 

K1: Predsednica sveta zavoda, ga. Anita Prikeržnik, pozdravi vse prisotne člane sveta  zavoda 

in ugotavlja, da je prisotnih 8 članov, kar pomeni, da je svet zavoda sklepčen. 

Predsednica sveta zavoda predstavi dnevni red. Na predlagani dnevni red ni pripomb.  

 

SKLEP 1: Člani sveta zavoda so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

 

 

Predsednica sveta zavoda prebere sprejete sklepe zadnje, 17. seje, ki je bila 29. 2. 2016. Nihče 

od prisotnih ni imel pripomb na sklepe prejšnje seje. 

 

SKLEP 2: Člani sveta zavoda z dvigom rok soglasno potrdijo zapisnik in sklepe 17. 

redne seje. 

 

 

K2: Ga. Anita Prikeržnik preda besedo g. ravnatelju in ge. računovodkinji.  



 

G. ravnatelj pove, da se že tretje leto izdeluje finančni načrt po sklepu, ki ga izda resorno 

ministrstvo. V sklepu so opredeljeni obsežnejši stroški dela in materialni stroški.  

Pove, da občina rešuje večja investicijska vlaganja. Letos naj bi se dokončala obnova šolske 

kuhinje. Predvidena vrednost investicije je 81.000 €. 

Povečan obseg dela je preko javnih del. Delavka je zaposlena od 15. 3. 2016 do 30. 6. 2016 in 

od 1.9. 2016 do 31. 12. 2016.  

Učitelj likovne umetnosti nadomešča delavca na daljši bolniški odsotnosti, za določen čas pa 

je zaposlena čistilka, ki je nadomestila kuharico, ki je za daljši čas 4 ure v bolniškem staležu. 

 

G. ravnatelj pove, da se z novim šolskim letom ne pričakuje večjih kadrovskih sprememb. 

 

Ga. Marija Gašper predstavi finančni načrt za leto 2016. 

 

Predsednica sveta zavoda se zahvali g. ravnatelju in ge. računovodkinji za predstavitev 

kadrovskega in finančnega načrta.  

 

SKLEP 3: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo finančni in kadrovski načrt za leto 2016. 

 

 

K3: Ga. Darja Merkač vpraša, če so se neplačniki kaj odzvali, ko je šola vložila izvršbe. Ga. 

Marija Gašper pojasni, da se je samo ena izvršba uspela aktivirati, ker drugi nimajo denarja. 

Nekaj ljudi pa je dolg poravnalo že pred začetkom izvršbe. 

Ga. Špela Vunderl pove, da se trudijo s plačilom predvsem starši, katerih otroci so še na šoli. 

 

G. ravnatelj na kratko povzame 2. točko dnevnega reda, ki so jo obravnavali istega dne na seji 

sveta staršev in sicer Problematiko šolskih prevozov za šolsko leto 2016/17. 

 

Svet zavoda glede problematike prevozov podpira vsa prizadevanja sveta staršev.  

V kolikor problematika avtobusnih postajališč ne bo rešena v dobro otrok, bo v tem šolskem 

letu sklicana še dopisna seja, na kateri se bo svet zavod odločal o nadaljnjih ukrepih. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

  

 

 

Zapisala:                                                                                       Predsednica Sveta zavoda: 

Valerija Kac                                                                                 Anita PRIKERŽNIK 

 

 


