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POVZETEK ZAPISNIKA 1. DELA SEJE SVETA ŠOLE, 

 ki je bila 28. 2. 2012, ob 17. uri v zbornici šole 

 

 

Prisotni: - glej prilogo 

             - prisotna sta bila tudi predstavnica SVIZ Nataša Felc in ravnatelj Radko Vehar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta 

2. Sprejem poslovnika 

3. Potrditev zaključnega računa 

4. Obravnava pritožbe delavca zoper odločbo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi 

5. Razpis volitev za nadomestnega člana sveta 

6. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

7. Razno 

 

 

K1 

Pripombe, ki so jih imeli na zapisnik 1. seje Alenka Čopič, Ivica Šemrov in Uroš Štucin, so bile 

sprejete. 

 

K2 

 

Ivica Šemrov je pripravila predlog novega Poslovnika o delu zavoda, podrobno je preučila več 

poslovnikov drugih zavodov in osnutek predložila članom Sveta šole.  

Sprejme se SKLEP, da bomo pregledali vse člene in glasovali o vsakem predlogu spremembe 

oziroma dopolnitve. 

 

K3 

 

Računovodkinja je predstavila finančno poročilo za leto 2011. Presežek prihodkov nad odhodki 

je 7.024,02 eur. Ravnatelj predlaga, da se presežek prerazporedi, in sicer 3.000 eur za 

izobraževanje zaposlenih in 4.000 eur za investicijsko vzdrževanje, in sicer za prepleskanje šole 

v Ledinah. Martino Seljak je zanimalo, zakaj ne bi naredili vetrolova pri zadnjem vhodu, o 

katerem se je že razmišljalo. Ravnatelj je pojasnil, da to ne gre na lokacijsko informacijo, temveč 

bi potrebovali gradbeno dovoljenje, kar pa je predrago. Ravnatelj pojasni, da je tudi večja potreba 

po prenovi kuhinje in v kolikor bo potrjena nova ideja o odprtju oddelka vrtca v Ledinah, bo 

potrebno za to tudi nameniti večja finančna sredstva.  

Uroš Štucin je opozoril, da je z naslova Občine v tem letu manj sredstev kot preteklo leto. 

Ravnatelj je povedal, da se sredstva povsod krčijo. 

 



Sprejme se SKLEP: Presežek se prerazporedi, in sicer 3.000 eur za izobraževanje zaposlenih in 

4.000 eur za investicijsko vzdrževanje, in sicer za prepleskanje šole v Ledinah. Potrdi se finančno 

poročilo za leto 2011. 

 

 

K4 

 

Na Svet šole je bila naslovljena Zahteva za varstvo pavic delavcev proti izredni odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi. 

Ravnatelj je prebral mnenje odvetnika, ki v zadevi zastopa šolo. 

 

SKLEP: Pritožba delavca, podana zoper izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi z dne 13. 1. 

2012, se kot neutemeljena zavrne. 

 

 

 K5 

 

Sprejeme se SKLEP, da se razpiše nadomestne volitve za člana sveta zavoda. Volilo se bo 

novega predstavnika delavcev, in sicer enega učitelja s predmetne stopnje. 

 

 

Zaradi pozne ure predsednica sveta predlaga, da bi sejo nadaljevali v ponedeljek, 5. 3. 2012. 

SKLEP:  Predlog je soglasno sprejet. 

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Martina Šlabnik 

 
Zapisnik povzela:  

Ivica Šemrov                                        

Predsednica Sveta šole:  

Ivica Šemrov 

                                                              

 

 

 

 

 


