
                                                  Z A P I S N I K 

5. seje Sveta zavoda  OŠ Lovrenc na Pohorju, 27. 2. 2008 ob 18. uri v učilnici 1 OŠ Lovrenc na 
Pohorju. 

PRISOTNI: Predstavniki  zavoda: Dragica Jamnik, Sara Osovniker, Andrej Čokl 
             Predstavniki Sveta staršev: Tanja Aberšek, Marija Fabrici, Anton Petrič
             Predstavniki lokalne skupnosti: Katica Vezjak, Jože Javornik, Borut Cotič,
             Vabljeni: ravnateljica Marija Osvald Novak, 
                             predsednica upravnega odbora  šolskega sklada – Vesna Lamut,
                             predsednik inventurne komisije – Leo Čelofiga,
             Opravičeno odsotni: sindikalna zaupnica – Jasmina Dobaj,
                            Župan Občine Lovrenc – Franc Ladinek – predstavnik občine.

                     

DNEVNI  RED:
1.) Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje.
3.) Potrditev dnevnega reda.
4.) Poročilo inventurne komisije za leto 2007.
5.) Poročilo o delu šolskega sklada.
6.) Obravnava in potrditev poslovnega poročila za leto 2007
7.) Obravnava in sprejem Pravil vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju.
8.) Obravnava in sprejem sprememb Poslovnika sveta zavoda OŠ Lovrnc na Pohorju.
9.) Ocenjevanje ravnateljice.
10.) Razno.

K  1
G. Andrej Čokl, predsednik sveta zavoda, je prisotne pozdravil in ugotovil sklepčnost.
UGOTOVITVENI SKLEP: Prisotnih je vseh devet članov. Svet zavoda je  sklepčen. 

K  2 
1. SKLEP:  Zapisnik prejšnje seje člani sveta potrdijo brez pripomb. 

K  3
Predsednik sveta zavoda g. Andrej Čokl je prisotne seznanil z dnevnim redom.
2. SKLEP:  Člani sveta zavoda z  9 glasovi  ZA sprejmejo dnevni red. 



K  4
Predsednik inventurne komisije g. Leo Čelofiga prebere poročilo dela inventurne komisije za leto 
2007.
3.  UGOTOVITVENI  UGOTOVITVENI SKLEP:  Člani  sveta  zavoda  so  seznanjeni  z 
inventurnim poročilom za leto 2007.
Poročilo je priloženo zapisniku.

K  5
Predsednica upravnega odbora šolskega sklada ga. Vesna Lamut najprej predstavi delo šolskega 
sklada in poda poročilo finančnega poslovanja sklada.
Poročilo je priloga zapisnika.

- Ga. Katica Vezjak pohvali delo šolskega sklada in meni, da je bila ustanovitev tega sklada odlična 
odločitev.
4. UGOTOVITVENI SKLEP: Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o delu šolskega 
sklada.

K 6
Ravnateljica ga. Marija Osvald Novak je skupaj s člani sveta po poglavjih obravnavala
Poslovno poročilo za leto 2007 po predloženi vsebini z vabilom dne 27. februarja 2008.

Po končani  predstavitvi poslovnega poročila g. Borut Cotič predlaga, da se del presežka nakaže na 
šolski sklad.
Ravnateljica ga. Marija Osvald Novak mu pojasni, da bo to možnost  preverila.

5. SKLEP: 
Člani sveta zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju so 27. februarja 2008 po predloženi vsebini obravnavali 
in razpravljali o Poslovnem poročilu o delu v vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na 
Pohorju za leto 2007.
Člani sveta zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju z 9 glasovi ZA sprejmejo Poslovno poročilo o delu 
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju za leto 2007.

6. SKLEP: 
Presežek prihodkov se nameni za nabavo neopredmetenih sredstev, opredmetih osnovnih sredstev 
(po potrebi), ter materialnih stroškov (po potrebi), del sredstev presežka pa se ne razporedi.
Za sprejem sklepa je glasovalo 9 članov, zaradi česar se smatra, da je sklep potrjen.
Poslovno poročilo je priloženo zapisku.

K 7
Ravnateljica ga. Marija Osvald Novak, je pripravila Pravila vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 
Lovrenc na Pohorju. Predstavila je predlog ter povedala, da je bil  predstavljen pedagoškemu zboru 
ter o njem pripravljena javna obravnava 12. februarja.
Člani sveta zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju so 27. februarja 2008 obravnavali in razpravljali o 
predlogu Pravil vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju in sprejeli



7. SKLEP: Člani sveta zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju so 27. februarja 2008 z 9 glasovi ZA 
potrdili Pravila vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju.
Prvila so priložena zapisniku.

K 8
Predsednik sveta zavoda g. Andrej Čokl je pripravil predlog sprememb Poslovnika sveta zavoda OŠ 
Lovrenc na Pohorju zaradi sprememb Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja ter posledično 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju.
8. SKLEP: Člani sveta zavoda z 9 glasovi  ZA  potrdijo spremembe Poslovnika sveta zavoda OŠ 
Lovrenc na Pohorju.

K 9
Predsednik sveta zavoda razloži postopek in namen ocenjevanja ravnateljice. Postopek je javen in je 
predpisan s pravilnikom, ki ga sprejme minister. Razdeli ocenjevalne liste in člani sveta zavoda 
pričnejo postopek ocenjevanja po točkah na ocenjevalnem listu.
SKLEP: Člani sveta zavoda na podlagi podatkov ugotovijo, da za zavod niso podani izključitveni 
pogoji za ugotavljanje delovne uspešnosti,  ki so določeni v 9. členu pravilnika in lahko pričnejo z 
ugotavljanem delovne uspešnosti ravnateljice.

9. SKLEP: V primeru sprememb meril ocenjevanja s strani MSS za ugotavljanje delovne 
uspešnosti člani sveta zavoda pooblaščajo predsednika sveta, da oblikuje in smiselno spremeni 
dokončen predlog ocenjevalnega lista in zaključi postopek po zakonskih določilih.

K 10
- ga Katica Vezjak meni, da je šola pomembna za kraj in da je delo šole vidno tudi v kraju.
- g. Cotič poda informacijo, da bodo pričeli z gradnjo telovadnice med letošnjimi poletnimi 
počitnicami. Telovadnica bo velika, kot je bila povrotno načrtovana. Velikost telovadnice, ki bi bila 
potrebna za organizacijo ligaških tekmovanj v malem nogometu in rokometu ni možno vmestiti  v 
prostor, ki je predviden za telovadnico. 
g. Čokl apelira na vse, ki so odgovorni za izgradnjo telovadnice, da so pri načrtovanju še posebej 
natančni pri pregledu načrtov in popisu del. S tem se v največji meri izognemo dodatnim delom, ki 
so vedno dražja od načrtovanih in sam objekt je kvalitetneje zgrajen.

Seja je bila končana ob 19.30.

Lovrenc na Pohorju, 7. 3. 2008



Zapisnikarica:          Predsednik Sveta zavoda:

Irena Kušar Andrej Čokl


	                                                  Z A P I S N I K 

