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Poročilo predstavnika Sveta staršev v Svetu zavoda OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
 

 
Spoštovani predsednik in člani Sveta staršev! 

 
V sorazmerno kratkem obdobju delovanja v Svetu šole OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, v 

katerega ste me imenovali/izvolili na ustanovni seji Sveta staršev tekočega šolskega leta 

2020/2021 sem se udeležil vseh sej Sveta šola in s pozicije predstavnika Sveta staršev, skupaj 

z ostalimi kolegi in kolegicami Sveta aktivno sodeloval pri vseh zadevah, ki so se nanašale na 

vzgojno učni načrt/program naših otrok/učenk in učencev, program razvoja šola, letni delovni 

načrt šole, finančni načrt šole, kadrovski načrta šole, ostale pogoje delovanja šola in v zadnjem 

času, zelo pomembnih ukrepih povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s Covid-19 ter 

učinkovitimi izvedbenimi ukrepi šole v tej zvezi. 

 
Svet zavoda OŠ se je v šolskem letu 2020/2021 do sedaj sestal na treh rednih sejah in eni 

korespondenčni seji. 

Obravnavane so bile naslednje tematike; 

- Pregled realizacije Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 in obravnava 

Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

- Obravnava Pravilnika o delu na domu za zaposlene v zavodu OŠ 

- Dopolnitev Akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (dopolnitev vezana na 

izvedbo dela od doma oz. dela izven prostorov delodajalca) 

- Obravnava izvedbenih ukrepov šole v zvezi obvladovanja/preprečevanja širjenja okužb 

s Covid-19 (podane pohvale za učinkovito izvedbo učnega procesa v oteženih pogojih 

delovanja šole) 

- Dopolnitev finančnega načrta za leto 2020 (polovična zaposlitev voznika šolskih otrok) 

- lzvedba plavalnega tečaja v Šmartnem pri Litiji 

- Poročilo o izsledkih izvedene notranje revizije poslovanja šole 

- Obravnava investicijskih vlaganj in ostalih vlaganj v objekte šole z namenom razširitve 

šole/števila učilnic, nujne zamenjave strešne kritine, notranje opreme šole, energetske 

sanacije objektov matične šole in PŠ Temenica 

- Določitev cene toplega obroka v oteženih pogojih delovanja šole med razglašeno 

epidemijo in ukrepom šolanja na daljavo ter organizacija dostave toplega obroka 

učenkam in učencem šole, ki so izkazali potrebo po dostavi (učenci sami doma,...) 

- Poročilo o izvedenem naturalnem popisu s strani inventurnih/popisnih komisij 

(oblikovanih in imenovanih 10 komisij) 



- Obravnavanje in vrednotenje kriterijev ter oblikovanje sklepa ministrstvu o priznanju 

delovne uspešnosti prejšnjemu ravnatelju in sedanji ravnateljici 

- Obravnava letnega poročila o poslovanju šole za leto 2020 

- Informacija o opravljenem ravnateljskem izpitu 

- Obravnava finančnega in kadrovskega načrta šole za leto 2021 (načrtovani finančni 

prihodki cca. 2,5 mio €, udeležba občine za izvedbo investicij v znesku 20.000 €, kar ne 

zadostuje planu potrebnih vlaganj). Kadrovski načrt ne predvideva novih zaposlitev. 

- Sprejetje sklepa o razpisu volitev petih predstavnikov šole v organ Sveta šole 

- Poziv ustanovitelju (občini) in Svetu staršev, da vsak zase v organ Sveta zavoda 

izvolijo/imenujejo po tri člane/članice sveta, saj mandat sedanji sestavi poteče v 

mesecu juniju 2021. 

- Dopolnitev Poslovnika sveta zavoda glede opcije izvedbe sklicevanja sej Sveta zavoda 

preko video povezave in način/veljavnost glasovanja v tem primeru. 

 
To so kratki povzetki ključnih obravnav Sveta zavoda od septembra 2020, do danes. 

 

 
Zapisal: 

 
Vito Meško 


