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SVET OSNOVNE ŠOLE PIVKA 

Z A P I S N I K  
12. DOPISNE SEJE SVETA ŠOLE    

 
Dne 12. 2. 2016 smo članom sveta šole po elektronski pošti poslali 12. dopisno sejo sveta šole,  
in sicer: 

- predstavnikom občine: Irena Sušelj Šajn, Robert Sever, Siniša Čeligoj  
- predstavnikom šole: Sabina Kernel, Nataša Stavanja Želodec, Mirjam Šatej Cucek, Damjana 

Morel, Tanja Želodec Vilhar 
- predstavnikom staršev: Danijel Milavec, Friderik Požar, Mojca Tomšič 

 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev poročil popisne komisije za leto 2015 
 
Obrazložitev: 
Članom sveta šole smo poslali dnevnik izločenih osnovnih sredstev za leto 2015, dnevnik za tip 
spremembe inventurnega elaborata oziroma poročilo o popisu sredstev Osnovne šole Pivka ter 
podružnic in Vrtca za leto 2015. 
Vsi predlagani odpisi inventurne komisije so učni pripomočki, pohištvo in oprema, ki so starejšega 
datuma in neprimerni za uporabo oziroma je njihova uporabna vrednost enaka nič. 
Ob začasnem zaprtju Podružnične šole v Zagorju smo pregledali njeno knjižnično gradivo in 363 
starejših ter vsebinsko zastarelih knjig v vrednosti 1.081,31 eur prenesli v uporabo enotam Vrtca. 
Članom sveta šole smo pojasnili, da se vsako leto trudimo z izterjavo dolgov staršev nekaterih 
učencev in v večini primerov smo uspešni. Žal pa se vsako leto izkaže, tako tudi letos, da nekaterih 
dolgov ne bomo uspeli izterjati, saj so bile nekatere tožbe zaradi nezmožnosti izterjave ustavljene. 
Priložili smo podrobni seznam za odpis skupnega dolga v višini 74,67 eur. Na predlogu za odpis je bil 
tudi odpust dolga, ki se je izvedel v skladu z zakonom in sklepom Občine Pivka v vrednosti 100,00 eur. 
Tako znaša skupna vrednost odpisanih dolgov 174,67 eur. 
 
Predlog sklepa: 

Svet Osnovne šole Pivka potrjuje pregled in potrditev dnevnikov popisne komisije o odpisanih 
osnovnih sredstvih in o drobnem materialu ter neizterljivih dolgov za leto 2015. 

 
Člane sveta šole smo prosili, da gradivo pregledajo ter nam svojo odločitev o predlaganem sklepu (ZA 
ali PROTI predlaganemu sklepu) posredujejo na elektronski naslov šole: tajnistvo@os-pivka.si do 
torka, 16. 2. 2016 do 12.00 ure. 
Sporočili smo jim, da bomo na njihova morebitna vprašanja odgovorili na seji sveta zavoda, ki bo 
predvidoma v začetku marca 2016. 
 
Svojo odločitev nam je do določenega datuma 16. 2. 2016 do 12.00 ure posredovalo 7 članov sveta 
šole, 2 član sta svojo odločitev posredovala po roku, 2 člana pa svoje odločitve nista posredovala. 
Vseh 7 članov je podalo soglasje k predlaganemu sklepu. 
 
SKLEP: 

Svet Osnovne šole Pivka potrjuje pregled in potrditev dnevnikov popisne komisije o odpisanih 
osnovnih sredstvih in o drobnem materialu ter neizterljivih dolgov za leto 2015. 

 

Pivka, 17. 2. 2016 
 
Zapisnikarica        Predsednica sveta šole  
Tanja Želodec Vilhar       Sabina Kernel         
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