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Izvleček zapisnika 

6. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 23.3.2015, s pričetkom ob 16.30, v prostorih 

OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 6 članov, 1 član je svojo odsotnost opravičil. Prisotni so bili tudi tudi gospod 

ravnatelj, računovodja Miran Rantaša ter v.d. direktorice Javnega zavoda VIZ Murska Sobota 

Valerija Mes Forjan. 

 

1. TOČKA 

Predsednica sveta zavoda je pozdravila navzoče ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je svet 

sklepčen in da lahko nadaljuje s sejo. 

 

2. TOČKA 

Člani so skupaj z vabilom prejeli tudi predlog dnevnega reda. Sprememb oz. dopolnitev na 

predlagano ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

 

SKLEP 6/1-2015 

Potrdi se predlagani dnevni red za 6. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

Izid glasovanja: ZA x 6  PROTI x 0 VZDRŢANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 6/1-2015 soglasno sprejet. 

 

Seja je potekala po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter korespondenčnih sej (gradivo po e-pošti) 

4. Poročilo inventurne komisije o izvedenem popisu na dan 31.12.2014 

5. Obravnava Letnega poročila za leto 2014 (gradivo po e-pošti) 

6. Sprejem letnega poročila o samoevalvaciji šole in poročilo vrtca o razvijanju predbralne 

pismenosti 

7. Delovna uspešnost ravnatelja za preteklo poslovno leto (gradivo po e-pošti) 

8. Pobude, vprašanja, predlogi 

 

3. TOČKA 

Zapisnik 5. seje ter zapisniki korespondenčnih sej so bili članom poslani po elektronski pošti skupaj 

z vabilom. Med pregledovanjem sklepov zapisnikov se je seji pridruţila še ena članica. Po pregledu 

zapisnikov na vsebino in obliko zapisanega ni bilo pripomb, zato je predsednica v sprejem predlagala 

naslednji  

SKLEP 6/2-2015 

Potrdijo se zapisnik 5. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij ter zapisniki 7., 8., 9., 10., 11. 

in 12.  korespondenčne seje. 

Izid glasovanja: ZA x 7 PROTI x 0 VZDRŢANI x 0 
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Na osnovi glasovanja je bil sklep 6/2-2015 soglasno sprejet. 

 

4. TOČKA 

Poročilo inventurne komisije je podal računovodja Miran Rantaša. Med prebiranjem poročila se je 

seji pridruţila še ena članica. 

Skupno poročilo o popisu sredstev na dan 31.12.2014 je priloga zapisnika. 

 

5. TOČKA 

Letno poročilo za leto 2014 so člani prejeli skupaj z vabilom, ravnatelj ga je na kratko povzel, 

računovodja pa je predstavil računovodski del. Izpostavljeno je bilo, da je šola je poslovno leto 

zaključila s preseţkom prihodkov nad odhodki, kljub upoštevnim slabitvam oz. odpisanim terjatvam. 

Na podano ni bilo pripomb oziroma vprašanj, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

 

SKLEP 6/3-2015 

Potrdi se Letno poročilo za leto 2014 z zaključki, navedenimi v točkah od 1. do 5. 

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŢANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 6/3-2015 soglasno sprejet. 

Letno poročilo 2014 je priloga zapisniku. 

 

6. TOČKA 

Letno poročilo o samoevalvaciji šole in poročilo vrtca o razvijanju predbralne pismenosti je 

predstavil ravnatelj. 

Na podano poročilo pripomb ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

 

SKLEP 6/4-2015 

Sprejme se samoevalvacijsko poročilo in poročilo o razvijanju predbralne pismenosti v vrtcu. 

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŢANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 6/4-2015 soglasno sprejet. 

Samoevalvacijsko poročilo ter poročilo o razvijanju predbralne pismenosti sta priloga zapisniku. 

 

7. TOČKA 

Pred obravnavo te točke je ravnatelj sejo zapustil. Predsednica je prisotne seznanila s postopkom 

ocenjevanja ravnatelja ter opozorila, da ocenjevanje še vedno nima finančnega učinka, 

Valerija Mes Forjan je dodala, da so predpostavke za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

izpolnjene, saj šola ni poslovala negativno. 

Na podlagi pisnega ravnateljevega poročila in mnenj članov, je svet podal naslednjo oceno: 

I. Realizacija obsega programa – do 25% 25,00% 

II. Kakovost izvedbe programa – do 35% 35,00% 

III. Razvojna naravnanost zavoda – do 35% 35,00% 

IV. Zagotavljanje materialni pogojev – do 5%   5,00% 
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Predsednica je v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 6/5-2015 

Na podlagi  19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s 

področja šolstva okoliščine niso bile podane, zato pripada ravnatelju za ocenjevalno obdobje 

od 1.1.2014 do 31.12.2014 100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.  

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŢANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 6/5-2015 soglasno sprejet. 

Obrazec ter povzetek izpolnjenih meril sta priloga zapisnika. 

 

8. TOČKA 

V sklopu te točke je ravnatelj prisotne seznanil z uvajanjem eHrambe, s sklepom MIZŠ o obsegu 

financiranja dejavnosti za leto 2015 ter o vpisu otrok v šolo in vrtec. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.05. 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Liljana Hajdinjak Zelko, prof. 

 


