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Številka: 900-1/2016-10 
Datum:   27. 9. 2016 
 

ZAPISNIK 

1. SEJE SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017, 
ki je potekala v torek, 27. septembra 2016, v zgodovinski učilnici OŠ Cerklje ob Krki. 

 
Pričetek seje: ob 18.55 uri 
 
Prisotni: Aleksander Gajski, Matej Baznik, Franc Butara, Katja Mladkovič, Janja Leskovar, Urška Jekler, 
Tanja Lekić, Martina Gramc, Stanka Preskar, Renata Baznik, Helena Žokalj 
 
Opravičeno odsotni: Nena Udovič, Jernej Kostrevc, Katja Mavrin 
 
 
Predlagan je naslednji dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje v šolskem letu 2015/2016. 
3. Določitev dnevnega reda. 
4. Poročili o delu OŠ in VVE pri OŠ Cerklje ob Krki v šolskem letu 2015/2016. 
5. Predlog letnega delovnega načrta OŠ in VVE pri OŠ Cerklje ob Krki za šolsko leto 

2016/2017. 
6. Predlog Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda OŠ Cerklje ob Krki. 
7. Sklep o pričetku postopka o razpisu volitev v Svet zavoda OŠ Cerklje ob Krki. 
8. Razno. 

 
K 1. točki:  
 
Sklep št. 900-1/2016-10-1: Predsednica Sveta zavoda, Tanja Lekić, ugotovi sklepčnost seje. 
 
K 2. točki: Predsednica Sveta zavoda, Tanja Lekić, pove, da bo zapisnik 3. redne seje v šolskem letu 
2015/2016 potrjevan naknadno preko dopisne seje, saj ga člani Sveta za voda niso prejeli skupaj z ostalim 
gradivom na današnjo sejo. 
 
K 4. točki: Predsednica Sveta zavoda, Tanja Lekić, predstavi predlagan dnevni red. 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-2: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo predlagan dnevni red. 
 
K 4. točki: Ravnateljica, dr. Stanka Preskar, predstavi Poročilo o delu šole in vrtca v šolskem letu 2015/2016 
(v prilogi). Poročila so bila posredovana po elektronski pošti vsem članom Sveta zavoda skupaj z vabilom. 
Pove, da so se učitelji na pedagoški konferenci dogovorili, da se na podlagi rezultatov nalog nacionalnega 
preverjanja znanja (NPZ) v šolskem letu 2015/2016, posvetijo predmetom na ugotovljenih šibkih področjih. 
V ta namen so bili ustanovljeni vertikalni aktivi (družboslovni in naravoslovni). Rezultati naj bi se pokazali 
dolgoročno. Veliko dejavnikov vpliva na rezultate, tudi ekonomski socialni statusi. 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-3: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo Poročilo o delu OŠ in vrtca v šolskem 
letu 2015/2016.  
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K 5. točki: Ravnateljica, dr. Stanka Preskar, predstavi predlog Letnega delovnega načrta šole in vrtca za 
šolsko leto 2016/2017 (v prilogi), ki so ga soustvarjali vsi strokovni delavci šole. Nadstandardne dejavnosti 
v okviru CŠOD so rezervirane. Če bo zadostno število učencev prijavljenih, bodo lahko tudi realizirane. 
Sistemizacija je v popolnosti zasedena. Šola je vključena v 2 večja projekta.  
 
Renata Baznik pove, da ima vrtec novo spletno stran preko povezave na šolski spletni strani. 
 
Aleksander Gajski predlaga, da se v vse omenjene dokumente šole zapiše legenda kratic. 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-4: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo predlagan Letni delovni načrt OŠ in vrtca 
za šolsko leto 2016/2017.  
 
K 6. točki: Ravnateljica, dr. Stanka Preskar, predstavi bistvene spremembe Pravil šolskega reda in 
Vzgojnega načrta OŠ Cerklje ob Krki, ki so opravljene skladno z veljavno zakonodajo: 
- prioritetne naloge ostajajo enake za dlje časa in ne veljajo samo za določeno šolsko leto. Spremenjene 

bodo, ko bo potreba po tem.  
- na podlagi priporočila okrožnice ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ni več dežurstva 

učencev na hodniku, ampak se izvaja v razredu (predvsem zaradi varnosti otrok in nesmiselne 
odsotnosti od pouka). Po potrebi se dežurnega učenca pokliče za opravljanje nalog dežurnega učenca. 

 
Sklep št. 900-1/2016-10-5: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo predlagan Vzgojni načrt in Pravila 
šolskega reda za šolsko leto 2016/2017. 
 
Ravnateljica, dr. Stanka Preskar, predstavi delovanje šolskega sklada. Osnovna naloga sklada je zagotoviti 
vsem otrokom enake možnosti. Pove, da se je zbiranje denarja v šolski sklad pričelo usmerjati v tekmovanje 
med oddelki, šolo, vrtcem. Del sredstev razdeli vsem otrokom, del pa socialno šibkim. Pobuda Sveta staršev 
je bila, da se zbiralne akcije usmerijo v enotno zbiranje za celotno šolo. Člani upravnega odbora šolskega 
sklada (UOŠS) na podlagi kriterijev razdelijo sredstva med upravičence.  
 
Janja Leskovar pove, da je upravni odbor podprl predlog zbiranja starega papirja, katerega izkupiček bi se 
namenil v šolski sklad in ne za posamezni oddelek. UOŠS predlaga dogovor/predlog o tem, kdo (od staršev) 
gre osebno na katero podjetje, in odda prošnjo za donacijo v podjetju. Ob tem, pozove člane da predlagajo 
podjetja, morebitne donatorje. 
 
Estera Gramc Žičkar in Andreja Ninković oblikujeta obvestilo za na spletno stran šole in vrtca o zbiralnih 
akcijah v šolski sklad. Na Svetu staršev je bil podan predlog, da bi se prostovoljni prispevki lahko zbirali z 
dobrodelnim tekom, akcija »šolski sklad ni zaman« bi bila lahko 2 krat letno. Cilj UOŠS je zbrati najmanj 
30% več denarja kot v lanskem šolskem letu. 
 
Aleksandra Gajskega zanima kako je z organizacijo bazarja.  
Ravnateljica pove, da bo šola organizirala dobrodelni bazar, kjer se bodo pobirali izključno  prostovoljni 
prispevki. 
 
Katja Mladkovič pove, da se strinja s predlaganim zbiranjem za šolski sklad. Meni, da se ne bodo vsi starši 
in učenci vedno maksimalno potrudili, če se ne bo zbiralo za njihov razred.  
 
Ravnateljica pove, da bodo ključnega pomena pri razdelitvi sredstev iz šolskega sklada kriteriji. Učenci 9. 
razreda vsako leto dobijo določen (sorazmerno večji) znesek za zaključno ekskurzijo. Vsako leto pa tudi 
vsak razred dobi določen znesek.  
Aleksander Gajski predlaga, da se ob koncu šolskega leta predstavi razdelitev denarja po razredih.  
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Ravnateljica pove, da je bila finančna realizacija že predstavljena na Svetu zavoda v februarju. Ob tem 
poudari, da je veliko poudarka pri poslovanju na transparentnosti, ob koncu leta pa je potrebno pripraviti 
tudi finančno poročilo šolskega sklada. 
Franc Butara pove, da bi lahko razred zbiral sam denar, ki ne bi šel v šolski sklad, vendar bi moral sam 
upravljati zbran denar. Ravnateljica to potrdi.  
Aleksander Gajski predlaga donacije staršev v šolski sklad. 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-6: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo predlog, da se zbira star papir vsak 
mesec prvi teden v mescu. Denar se nameni v šolski sklad za vse učence in ne posamično po razredih. 
 
K 7. točki: Ravnateljica, dr. Stanka Preskar, poda pobudo za pričetek postopka za izvolitev in imenovanje 
članov sveta šole, katerim se mandat izteče februarja 2017 (v prilogi). V nadaljevanju razdeli predlog 
terminskega plana (v prilogi) 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-7: Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo pobudo za pričetek postopka za 
izvolitev in imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Cerklje ob Krki. 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-8: Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo terminski plan opravil za volitve 
predstavnikov v Sveta zavoda OŠ Cerklje ob Krki s popravkom datuma konstituiranja sveta šole in 
verifikacije mandatov članov sveta iz 2. 2. 2016 v 2. 2. 2017 (v prilogi). 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-9: Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo sklep o razpisu volitev predstavnikov 
v Sveta zavoda OŠ Cerklje ob Krki. 
 
Ravnateljica pove, da naj bi bili člani volilne komisije, po priporočilih MIZŠ, zaposleni šole. Njihov mandat 
traja 4 leta. Predlagani člani se strinjajo z imenovanjem in so pristopne izjave že podpisali. Predlagani so:   
- za predsednico volilne komisije – Silva Medvešek,  
- za člane: Andreja Urbanč, Metka Krošelj Molan,  
- za nadomestne člane: Helena Žokalj, Edina Hotič, Drago Ivanšek. 
 
Sklep št. 900-1/2016-10-10: Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo sklep o imenovanju zgoraj navedenih 
predlaganih članov volilne komisije za volitev članov Sveta zavoda OŠ Cerklje ob Krki. 
 
Ob 19.55. uri sejo zapusti Aleksander Gajski. 
 
K 8. točki: Ravnateljica pove, da kmalu možen ogled nove šole za nekaj ljudi. 10 zaposlenih bo lahko šlo v 
oktobru na ogled. V novembru naj bi bili vsi objekti na gradbišču zaprti. Kvadratura nove šole bo cca 6 krat 
večja od stare šole.  
Franc Butara pode, da se ne strinja s tem, da je stari del šole ostal in ga prenavljajo, saj nima zgodovinske 
vrednosti. 
 
Mateja Baznika zanima, ali je obvezno za vrtec, da je en dan v letu vrtec zaprt. Sam si mora za ta dan vzeti 
dopust. Ravnateljica pove, da je enkrat letno potrebno razkuževanje. Vsi vrtci v občini Brežice imajo en dan 
vrtec zaprt za ta namen.  
Renata Baznik izpostavi problem, da starši otroka čez poletje »prijavijo« v vrtec, dejansko pa je veliko manj 
otrok prisotnih v vrtcu. Ker je plan delavcev vnaprej določen, je bilo do sedaj ugotovljeno, da je bil čez 
poletje večkrat delavec preveč v vrtcu, ki ga je šola morala plačati. 
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Zaključek seje: 20.25 
 
Zapisala:                                                                       Predsednica Sveta zavoda: 
Helena Žokalj        Tanja Lekić 
Poslovna sekretarka        
 
Priloge: 

- Vabilo 
- Lista prisotnosti 
- Povzetki predstavitve 
- Pobuda za pričetek postopka za izvolitev in imenovanje članov Sveta šole 
- Predlog terminskega plana opravil za volitve predstavnikov v Svet šole 

 


