
 SKLEPI  

11. seje sveta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, ki se je vršila 24. 4. 2014, ob 17.00 v 

zbornici šole 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. seje sveta zavoda. 
2. Pregled  sklepov in potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje sveta zavoda. 
3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje sveta zavoda. 
4. Poročilo s sestanka s predstavnikoma ZSPG dne 28. 3. 2014  – Tanja Nikolovski. 
5. Informacija s seje Kolegija županov- ravnateljica Dragica Emeršič.  
6. Poslovno poročilo s finančnim poročilom za leto 2013 – dodatne obrazložitve  

računovodstva in ravnateljice. 

7. Plan investicijskega vzdrževanja za leto 2014. 
8. Informacija o dosedanjih aktivnosti v zvezi z imenovanjem ravnatelja/ice.  
9. Predlogi in pobude. 

 

 

SKLEPI K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 4/1:  

Svet zavoda sprejme sklep, da se že obstoječe sodelovanje z Združenjem slovenskih poklicnih 

gasilcev izpelje do konca, v nove akcije, ki bi jih morebiti predlagali s strani ZSPG, pa šola ne 

pristopi. Za aktivnosti, ki jih bo ZSPG samostojno peljalo  iz naslova zavoda Tudi mi smo del vas,  v 

zvezi z OŠ dr. Ljudevita Pivka, šola ne sprejema nobenih obveznosti.  

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

 

Sklep 4/2:  

Svet zavoda sprejme sklep, da s prodajo slik nadaljuje OŠ dr. Ljudevita Pivka samostojno, s 

pomočjo šolskega sklada. 

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

 

 

 

 



 

SKLEPI K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 5/1:  

Svet zavoda se seznani s sestankom s kolegija županov, katerega se je udeležila ravnateljica Dragica 

Emeršič.  

Sklep 3/2: 

Svet šole imenuje v upravni odbor sledeče predstavnike šole: 

1. Matejo Vajdo 
2. Mira Horvata 
3. Marijo Arnuš 

Sklep je soglasno potrjen. 

Sklep 3/3: 

Svet staršev v skladu s 135. členom ZOFVI-ja imenuje sedemčlanski odbor, ki izmed sebe izvoli 

predsednika šolskega sklada ter sprejme pravila šolskega sklada najkasneje do 15. 2. 2014.  

Sklep je soglasno potrjen. 

 

SKLEPI K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 5/1: 

Člani sveta šole sklenejo, da gospa ravnateljica pošlje dopis o nepodpisovanju pogodb in 

neplačevanju obveznosti tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

Sklep je soglasno sprejet.  

 

SKLEPI K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Sklep 6/1:  

Svet zavoda sprejme sklep, da da pobudo vodstvu šole, da se naroči zunanja revizija poslovanja. 

Sredstva za revizijo bodo zagotovljena iz materialnih stroškov.  

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

 

 

Sklep 6/2:  



Svet zavoda je obravnaval dodatne obrazložitve na podlagi sklepa iz 10. seje SŠ in potrdil Poslovno 

poročilo s finančnim poročilom za leto 2013.  

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

 

Sklep 6/3:  

Presežek razlike med prihodki in odhodki v letu 2013 v znesku 1.984,82 EUR, se nameni za nabavo 

osnovnih sredstev.  

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

 

SKLEPI K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 

 

Sklep: 7/1 

Svet zavoda potrdi plan nabav osnovnih sredstev in didaktičnega materiala, ki se financira iz 

presežka iz leta 2013. Ena omarica se nabavi iz sredstev presežka iz leta 2013, ostali dve pa iz 

tekočih sredstev. 

 

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

Sklep: 7/2 

Svet zavoda potrdi plan nabav investicijskega vzdrževanja za leto 2014.  

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

 

Sklep: 7/3 

Svet zavoda zadolži računovodstvo, da pridobi informacije v zvezi z razporeditvijo sredstev iz 

naslova investicij.  

Sklep je soglasno potrjen z dvigom rok.  

 


