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ZAPISNIK 

prve redne seje Sveta šole OŠ Vinica, ki je bila v torek, 2. 3. 2021, ob 17. uri v jedilnici šole. 

PRISOTNI: 

- predstavniki delavcev v svetu šole: Mihaela Romšek Lovrin, Janja Boljar, Mateja Medvešek 

Rjavec, Barbra Slak Čadonič  in Mateja žagar; 

- predstavniki staršev v svetu šole: Igor Zalokar, Anita Vrbanac in Albin Balkovec; 

- predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj: Ana Marija Blažič, Renata Jurinič  in Srečko 

_Adlešič. 

PRISOTNI VABUENI PREDSTAVNIKI ŠOLE: 

- Ines Žlogar— ravnateljica, 

- Ticijana Starešinič  — sindikalna zaupnica. 

DNEVNI RED: 

Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti. 

Svet OŠ Vinica (člani, naloge). 

Volitve predsednika Sveta OŠ Vinica. 

Poslovnik. 

Razno — pobude in vprašanja. 

Prvo sejo Sveta šole OŠ Vinica je vodila Mihaela Romšek Lovrin — predsednica Sveta šole 

OŠ Vinica v mandatnem obdobju od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2021. 

K točki 1— Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 

Mihaela Romšek Lovrin je člane sveta šole v novi sestavi v mandatnem obdobju od 1. 3. 2021 

do 28. 2. 2025 lepo pozdravila, prav tako ravnateljico, sindikalno zaupnico in zapisnikarico. 

Zaželela jim je uspešno delo. Po nagovoru je ugotovila sklepčnost, prisotnih je bilo vseh• 11 

članov. Člane je vprašala, ali ima kdo predlog za dopolnitev dnevnega reda. člani pripomb niso 

imeli, zato je predlagala sprejem sklepa. 
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Predlog sklepa št. 1: Potrdi se predlagan dnevni red. 

Glasovanje: 11 prisotnih, 11 ZA, nihče VZDRŽAN. 

Sklep št. 1: Potrdi se predlagan dnevni red. 

Vsi člani so dobili kopijo Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov Osnovne šole Vinica. Člani 

sveta šole so podpisali in oddali izjavo, da so seznanjeni z naravo osebnih podatkov, ki jih bodo 

obdelovali v okviru izvrševanja svojih nalog kot član sveta zavoda v šolskem letu 2020/2021. 

Prav tako so vpisali v pripravljeno tabelo svoje elektronske naslove za pošiljanje vabil z 

gradivom za svet šole in vpisali svoje mobilne številke, na katere jih lahko pokličemo. 

Vsi smo se predstavili, da se spoznamo. 

K točki 2: Svet OŠ Vinica (člani, naloge) 

Vsi člani so dobili kopijo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Vinica in kopijo Pravil javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Vinica, ki so bila sprejeta na 12. redni seji Sveta zavoda OŠ Vinica, dne 25. 2. 2021. Pred 

začetkom veljavne objave na spletni strani šole čakamo še soglasje ustanovitelja Občine 

Črnomelj. Oba dokumenta bosta članom v pomoč  pri sprejemanju odločitev. Mihaela Romšek 

Lovrin je člane podrobno seznanila z nalogami sveta šole. 

K točki 3: Volitve predsednika Sveta OŠ Vinica 

Poslovnik o delu sveta zavoda določa, da 1. sejo vodi dotedanji predsednik sveta zavoda. Za 

konstituiranje Sveta zavoda OŠ Vinica morajo člani izmed sebe izvoliti predsednika in 

namestnika predsednika sveta zavoda. Predlagano je bilo, da je najboljše, da je predsednik 

nekdo od zaposlenih šole. V razpravi so bili podani predlogi za predsednika: Mihaela Romšek 

Lovrin — ne ,sprejme kandidature za predsednika, sprejme pa kandidaturo za namestnika 

predsednika, Janja Boljar — ne sprejme kandidature, Mateja Medvešek Rjavec — sprejme 

kandidaturo za predsednika sveta zavoda, Barbra Slak Čadonič  — sprejme kandidaturo za 

namestnika predsednika sveta zavoda. Člani sveta so se odločili za javno glasovanje za 

predsednika in za namestnika predsednika sveta zavoda. Po krajši razpravi je Mihaela Romšek 

Lovrin predlagala sprejem sklepa: 

Predlog sklepa št. 2: Predsednik Sveta zavoda OŠ Vinica je Mateja Medvešek Rjavec. 

Glasovanje: 11 prisotnih, 11 ZA, nihče vzdržan. 

Sklep št. 2: Predsednica Sveta zavoda OŠ Vinica je Mateja Medvešek Rjavec. 



Zapisala 

anka rOec 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Vinica 

ag. Mateja 	dvešek R'avec 
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Za namestnika predsednika sveta zavoda sta bila dana na glasovanje dva predloga: Barbra 

Slak Čadonič  in Mihaela Romšek Lovrin. Po izvedenem javnem glasovanju sta prejeli: 

Barbra Slak Čadonič: ZA 3 glasove. 

Mihaela Romšek Lovrin: ZA 8 glasov. 

Predlog sklepa št. 3: Namestnik predsednika Sveta zavoda OŠ Vinica je Mihaela Romšek 

Lovrin. 

Glasovanje:11 prisotnih, 8 ZA, 3 vzdržani. 

Sklep št. 3: Namestnik predsednika Sveta zavoda OŠ Vinica je Mihaela Romšek Lovrin. 

K točki 4: Poslovnik 

Vsi člani sveta so na seji dobili kopijo predloga Poslovnika Sveta zavoda OŠ Vinica. Člani sveta 

naj Poslovnik pregledajo, predloge, pripombe za spremembe pa pošljejo do začetka maja 

predsednici sveta zavoda. Predsednica bo spremembe posredovala pravniku, ki je poslovnik 

pripravil. V mesecu juniju bo Svet zavoda OŠ Vinica obravnaval in sprejemal Poslovnik Sveta 

zavoda OŠ Vinica. 

K točki 5: Razno — pobude in vprašanja 

Ticijana Starešinič  je čestitala predsednici in namestnici sveta zavoda in jima zaželela 

uspešno delo v mandatnem obdobju. 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 
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