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Številka: 900-2/2016-4 

Datum: 29.3.2016 

 

ZAPISNIK 

10. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 29.3.2016, s pričetkom ob 17.00, v 

prostorih OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 9 članov, 2 člana svoje odsotnosti nista opravičila. Prisotni so bili tudi vodja 

računovodstva Miran Rantaša, v.d. direktorice JZ VIZ Murska Sobota Valerija Mes Forjan ter 

gospod ravnatelj. 

 

1. TOČKA 

Predsednica sveta 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. Predsednica je v sprejem  predlagala 

naslednji 

SKLEP 10/1-2016 
Potrdi se predlagani dnevni red za 10. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

Izid glasovanja: ZA x 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 10/1-2016 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 (gradivo po e-pošti) 

4. Obravnava Letnega poročila za leto 2015 (gradivo po e-pošti) 

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

6. Pregled pridobljenih mnenj o kandidatu za ravnatelja ter izbira kandidata za ravnatelja 

7. Pobude, vprašanja, predlogi 

 

3. TOČKA 

Zapisnik 9. seje je bil članom poslan po elektronski pošti skupaj z vabilom. Po pregledu zapisnika na 

vsebino in obliko zapisanega ni bilo pripomb, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji  
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SKLEP 10/2-2016 

Potrdi se zapisnik 9. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

Izid glasovanja: ZA x 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 10/2-2016 soglasno sprejet. 

 

4. TOČKA 

Letno poročilo za leto 2015 so člani prejeli skupaj z vabilom. 

Poslovni del letnega poročila je predstavil ravnatelj, računovodski dela pa računovodja. Izpostavil je, 

da znaša presežek prihodkov nad odhodki 5.585,11 EUR, ki se namenijo za investicije. 

Ker na podano ni bilo nobenih pripomb je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

 

SKLEP 10/3-2016 
Potrdi se Letno poročilo Osnovne šole Sveti Jurij za leto 2015 z zaključki, navedenimi v točkah od 1. 

do 5. 

Izid glasovanja: ZA x 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 10/3-2016 soglasno sprejet. 

Letno poročilo za leto 2015 se nahaja v pisarni ravnatelja. 

 

5. TOČKA 

Predsednica je uvodoma povedala, da se delovna uspešnost ravnatelja ugotavlja enako kot v prejšnjih 

letih ter, da še vedno nima nobenega finančnega učinka. 

Ravnatelj je po merilih za ugotavljanje uspešnosti povzel vsebino opravljenega dela v letu 2015. Ker 

prisotni na podano niso imeli vprašanj je ravnatelj sejo zapustil, predsednica pa je člane pozvala k 

razpravi. 

Glede na podano poročilo in mnenje članov sveta je odstotek doseže uspešnosti pri posameznem  

merilu sledeč: 

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% 

 

SKLEP 10/4-2016 

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 1.1.2015 do 

31.12.2015 v skladu z veljavnimi predpisi 100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.  

Izid glasovanja: ZA x 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil 10/4-2016 soglasno sprejet. 

 

6. TOČKA 

Predsednica je uvodoma povedala, da je svet na prejšnji seji sprejel sklep o razpisu prostega 

delovnega mesta v tedniku Vestnik. Na razpis se je pravočasno prijavil samo dosedanji ravnatelj 
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šole. Komisija za izvedbo predhodnega postopka je po pregledu prijave ugotovila, da je ta 

pravočasna in popolna. Po pregledu prijave je predsednica sveta v skladu z zakonom zaprosila za 

potrebna mnenja, ki so bila tudi podana v zakonitem roku. 

Vsi člani sveta so skupaj z vabilom prejeli življenjepis dosedanjega ravnatelja ter program vodenja 

zavoda. Ker pa so nekateri člani izrazili željo po kratki predstavitvi, je predsednica predala besedo 

ravnatelju, ki je na kratko podal svojo vizijo vodenja. Ker člani vprašanj za ravnatelja niso imeli je 

ravnatelj sejo zapustil. 

Predsednica je članom predstavila tajno mnenje strokovnih delavcev, obrazloženo mnenje lokalne 

skupnosti ter obrazloženo mnenje sveta staršev. Vsa pridobljena mnenja so priloga zapisniku. 

V skladu s pravilnikom svet odloča o izbiri kandidata za ravnatelja s tajnim ali javnim glasovanjem. 

Po razpravi je predsednica predlagala v sprejem naslednji 

 

SKLEP 10/5-2016 

O izbiri kandidata za ravnatelja se bo odločalo z javnim glasovanjem. 

Izid glasovanja: ZA x 6   PROTI x 3 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil 10/5-2016 sprejet s 6 glasovi ZA in 3 PROTI. 

 

Po izvedenem glasovanju je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

 

SKLEP 10/6-2016 

 

1.  Za kandidata za ravnatelja zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci,  se 

izbere 

 Aleksander Mencigar, rojen 22.2.1964 v Mariboru, stanujoč  Ob gozdu 11, Lenart  

2. Izbran kandidat za ravnatelja izpolnjuje pogoje v skladu z  drugim odstavkom 53. člena ZOFVI. 

 

3. Predlog za imenovanje izbranega kandidata se pošlje v mnenje ministru, pristojnemu za 

izobraževanje. 

Izid glasovanja: ZA x 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil 10/6-2016 soglasno sprejet. 

Po opravljenem glasovanju se je ravnatelj vrnil na sejo. 

 

7. TOČKA 

a) Predsednica je zbrane obvestila, da bodo v okviru projekta Rastem s knjigo, učenci 7. razreda 

30.3. odšli na ogled knjižnice v Murski Soboti. 

b) Anita Nemec je povedala, da bo v soboto 16.4. državno tekmovanje iz matematike. Kot je bil 

že dogovor v prejšnjih letih, morajo starši sami zagotoviti prevoz za svoje otroke.  

c) Ravnatelj je člane seznanil s potekom mandata komisije za sprejem otrok v vrtec. V skladu s 

Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec mora svet predlagati ustanovitelju kandidate za člane 

komisije. Na predlog ravnatelja je predsednica v sprejem predlagala naslednji 
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SKLEP 10/7-2016 

Svet zavoda predlaga ustanovitelju Občini Rogašovci naslednje člane komisije za sprejem otrok: 

 ANITA FARTEK (svetovalna delavka in pomočnica ravnatelja vrtca), 

 MARJETA ŠINKO (strokovna delavka vrtca – pomočnica vzgojiteljice), 

 NATAŠA GOMBOC  (strokovna delavka vrtca –vzgojiteljica), 

 PETRA VIDONJA (predstavnica staršev), 

 PETRA TURZA DAJČ (predstavnica staršev). 

Izid glasovanja: ZA x 9   PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 10/7-2016 soglasno sprejet. 

 

d) Ravnatelj je člane seznanil, da je podjetje Rating pripravilo idejna zasnova pokritja zunanjega 

stopnišča pri vhodu v vrtec. 

e) V preteklem tednu so otroci 7. razreda letovali v CŠOD. Na roditeljskem sestanku so se starši 

odločili za izredni prevoz z avtobusom, kljub višjim stroškom prevoza. Pojavila pa se je 

težava, saj kar 9 otrok iz takšnih ali drugačnih razlogov ni odšlo na letovanje. Nastale stroške 

bo morala šola kriti sama, saj ni zakonske osnove za to, da bi staršem zaračunali stroške 

prevoza. V izogib podobnim situacijam je ravnatelj je zbranim povedal, da bodo v bodoče 

otroci na letovanje odhajali z vlakom, saj je cena tega prevoza precej nižja. Hkrati pa je člane 

pozval, da sprejmejo sklep, da bodo starši vsaj delno plačali stroške letovanja v šoli v naravi 

pred samim pričetkom letovanja. Predsednica je predlagala, da se do naslednje seje oblikuje 

mnenje ter se nato tudi sprejme sklep. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Liljana Hajdinjak Zelko, prof. 

 

 


