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Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715 

email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142 

 
 

ZAPISNIK 
23. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Brezno-Podvelka, 

ki je bila v četrtek, 27. 10. 2016, ob 17.00 v multimedijski učilnici matične šole.   
 

Prisotni: Tanja Blaznik Cvetko, Miran Pušnik, Igor Švarc, Melita Tertinek, Janez Otorepec, 
Alenka Žigart.  
 
Opravičeno odsotni: Urška Šmid, Jasna Škerl, Vikica Lakoše, Anita Pokeržnik.  
 
Ostali prisotni: Leo Čelofiga – ravnatelj OŠ Brezno-Podvelka, Simona Tertinek – 
zapisnikarica, Nataša Žavcer – sindikalna zaupnica OŠ Brezno-Podvelka. 
 
Vabljeni:   

- člani Sveta zavoda;  
- ravnatelj OŠ Brezno-Podvelka g. Leo Čelofiga; 
- sindikalna zaupnica OŠ Brezno-Podvelka ga. Nataša Žavcer; 
- zapisnikarica zavoda ga. Simona Tertinek.  

 

DNEVNI RED:  
1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje Sveta zavoda z dne 29. 9. 

2016. 
3. Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju OŠ Brezno-Podvelka. 
4. Seznanitev in sprejem Publikacije vrtca.  
5. Imenovanje volilne komisije.  
6. Razpis volitev.  
7. Prispela pošta. 
8. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda. 
9. Razno.  
  

K 1. točki: 
 
Tanja Blaznik Cvetko je pozdravila vse prisotne. 
Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da so se za današnjo sejo opravičile Urška Šmid, Jasna 
Škerl in Vikica Lakoše, Anita Pokeržnik.   
 
Ugotovila je, da je na 23. redni seji prisotnih 6 članov. Ugotovila je, da so sklepčni. 
 
Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da so člani prejeli predlagan dnevni red za to sejo.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da je zapisnikarica Simona Tertinek. Določitev overiteljev 
zapisnika: Melita Tertinek in Alenka Žigart.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je dala na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: Predlagan dnevni red za 23. redno sejo Sveta zavoda OŠ Brezno-Podvelka se 
sprejme.   
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ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 0. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi. 
 

K 2. točki: 
 

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da sledi obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje 
Sveta zavoda z dne 29. 9. 2016.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je dala na glasovanje naslednji  
 
SKLEP: Zapisnik 22. redne seje Sveta zavoda OŠ Brezno-Podvelka se potrdi in sprejme.  
 
ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 0. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi.  

 
K 3. točki: 

 
Tanja Blaznik Cvetko je prosila ravnatelja, da poda poročilo o tekočem poslovanju šole.   
 
Ravnatelj je podal poročilo o poslovanju šole od 29. 9. 2016 do 27. 10. 2016. Priloga 
zapisnika.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji  
 
SKLEP: Svet zavoda OŠ Brezno-Podvelka je seznanjen s poročilom ravnatelja o 
tekočem poslovanju.  
 
ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 0. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji  
 
SKLEP: Svet zavoda soglaša z izvajanjem 20 urnega fakultativnega tečaja nemščine na 
lokaciji vrtca Podvelka za pet otrok. Dodatna sredstva v višini 512,59 € se zagotovijo iz 
sredstev, namenjenih za pokrivanje stroškov vrtcev, vodenih na pasivnih časovnih 
razmejitvah. Straši vpisanih otrok poravnajo svoj delež tečaja v višini 40,00 € na otroka. 
 
ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 0. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi.  
 

4. točki: 
 

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da so bili že na prejšnji seji seznanjeni o Publikaciji vrtca. 
Priloga zapisnika.  
 
Ravnatelj je povedal, da je Publikacija vrtca 2016/17 objavljena na spletni strani vrtca. Na 
kratko jo je predstavil.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je pohvalila dobro izdelano publikacijo.   
 
Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji  
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SKLEP: Svet zavoda OŠ Brezno-Podvelka je seznanjen in sprejme Publikacijo vrtca.  
 
ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 0. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi.  
 

K 5. točki: 
 
Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da so člani po elektronski pošti prejeli predlog Finančnega 
načrta za leto 2017- proračun Občine Podvelka. Priloga zapisnika.  
 
Ravnatelj je podal bogat povzetek predloga.  
 
Razprava: V razpravi so sodelovali Janez Otorepec, Igor Švarc, Melita Tertinek, Tanja Blaznik 
Cvetko in ravnatelj.  
 
Tanja Blaznik Cvetko se je zahvalila za predstavitev predloga.  
 

K 6. točki: 
 

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da je potrebno imenovati volilno komisijo za izvedbo volitev 
predstavnikov delavcev v Svet zavoda.  
 
Od zaposlenih smo pridobili izjave, da se strinjajo z imenovanjem v volilno komisijo. Izjave 
zaposlenih so v prilogi zapisnika.  
 
Sklep o imenovanju volilne komisije je priloga zapisnika.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji  
 
SKLEP: Svet zavoda OŠ Brezno-Podvelka imenuje volilno komisijo za volitve 
predstavnikov delavcev v Svet zavoda v sestavi: Suzana Žibret, predsednik, Branka 
Grobelnik, 1. član, Marija Zver, 2. član. Za namestnike se imenujejo: Jasmina Ternik, 
namestnik predsednika, Andreja Javornik, namestnik 1. člana, Marina Ričnik, namestnik 
2. člana.  
 
Volilna komisija je imenovana za obdobje 4 let. 
  
ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 0. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi.  
 
 

K 7. točki: 
 

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da sledi naslednja točka, to je razpis volitev. Člani so na 
svoj e-mail prejeli predlog sklepa o razpisu volitev. Prebran je bil predlog sklepa o razpisu 
volitev.  
 
Razprava: V razpravi so sodelovali Igor Švarc, Janez Otorepec, Tanja Blaznik Cvetko. 
 
Po razpravi je Tanja Blaznik Cvetko prebrala sklep o razpisu volitev s predlaganimi 
spremembami, ki se glasi: Svet javnega zavoda OŠ Brezno-Podvelka na podlagi 29. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda v 
Občini Podvelka (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2013 - v nadaljevanju odlok) izdaja  
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S K L E P    

O RAZPISU VOLITEV 
 
1. Razpisujejo se volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Brezno-

Podvelka. 

2. V Svet zavoda se bo volilo 5 predstavnikov delavcev zavoda in sicer: 

- trije predstavniki matične šole, od tega dva predstavnika strokovnih delavcev, en 
predstavnik administrativno-tehničnih delavcev.   

- 1 predstavnik podružničnih šol (na podlagi 24. člena odloka: predstavnik podružnične 
šole Kapla),  

- 1 predstavnik vrtca. 

3.  Volitve bodo izvedene dne 10. 1. 2017.  

4. Na podlagi 30. člena odloka ima pravico predlagati kandidate za člane Sveta zavoda 
najmanj desetina delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. 
Predlogi kandidatov za Svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po 
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi 
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatur. 

5. Volilni komisiji je bil potrjen mandat za dobo 4 let, na 23. seji Sveta zavoda dne 27. 10. 
2016 v naslednji sestavi: 

Suzana Žibret,  predsednik 
Branka Grobelnik, 1. član 
Marija Zver, 2. član 
Jasmina Ternik, namestnik predsednika 
Andreja Javornik, namestnik 1. člana 
Marina Ričnik, namestnik 2. člana 
 

6. Sklep o razpisu volitev je Svet zavoda OŠ Brezno-Podvelka sprejel na 23. redni seji dne 
27.10. 2016.  

7. Predsedniku volilne komisije se vroči sklep o razpisu volitev.  

 
Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji  
 
SKLEP: Svet javnega zavoda OŠ Brezno-Podvelka na podlagi 29. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Podvelka 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2013) izdaja sklep o razpisu volitev.  

 
ZA 6, PROTI 0, VZDRŽAN 0. 
 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je člane seznanila o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z volitvami. Jutri je 
potrebno vročiti sklep o razpisu volitev predsednici volilne komisije, obvestiti delavce, poslati 
poziv Svetu staršev in poslati obvestilo ustanoviteljici.   
 

K 8. točki: 
 
Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da je prispela pošta iz MIZŠ glede potrjevanja polletnega 
poročila šole. Prebrano je bilo e-mail sporočilo gospoda Župančiča, ki je priloga tega 
zapisnika.  
 



5 
 

Ravnatelj je povedal, da prejel iz MIZŠ isti odgovor.  
 
Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da se Svet zavoda seznani s polletnim poročilom.  
 

K 9. točki: 
Predlogi, pobude in vprašanja članov.  
 
Alenka Žigart je prenesla pohvalo iz strani staršev vrtca Ožbalt za novo ograjo okoli vrtca. 
Starši so zadovoljni z izvedbo termina plesnih vaj v vrtcu Ožbalt. Zelo dobro izvedene 
dejavnosti v tednu mobilnosti.   
 
Ravnatelj je vse člane povabil naj se udeležijo prireditve ob 40 letnici vrtca Kapla.  
 
Miran Pušnik je pohvalili dan dejavnosti, ki je bil izveden ob druženju. Predlaga, da bi se še 
večkrat organizirale dejavnosti, ki povežejo otroke, učence, strokovne delavce, starše, stare 
starše in tudi krajane.  
 

K 10. točki: 
  
Tanja Blaznik Cvetko je se je zahvalila za sodelovanje in zaključila 23. redno sejo Sveta 
zavoda Osnovne šole Brezno-Podvelka ob 18.30.  
 
 
     Zapisnikarica:                            
 Simona TERTINEK               
___________________                                                       
        
 
 
      Overitelja:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Brezno-Podvelka: 
 
  Melita TERTINEK                                              Tanja BLAZNIK CVETKO 
 
___________________                                             _______________________________ 
 
       
    Alenka ŽIGART 
 
 ___________________ 
   
 
Priloge:  

1. Lista prisotnosti 23. redne seje Sveta zavoda.  
2. Poročilo ravnatelja o poslovanju zavoda od 29. 9. do 27. 10. 2016. 
3. Publikacija vrtca 2016/17. 
4. Predlog Finančnega načrta za leto 2017 proračun Občine Podvelka. 
5. Izjave zaposlenih, ki so predlagani za volilno komisijo.  
6. Sklep o imenovanju volilne komisije.  
7. Sklep o razpisu volitev.  
8. Prispela pošta.  

  
 


