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Številka: 900-2/2016-2 

Datum: 3.2.2016 

 

ZAPISNIK 

9. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 3.2.2016, s pričetkom ob 17.00, v prostorih 

OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 8 članov. Ena izmed članic je sporočila kasnejši prihod, dva člana svoje 

odsotnosti nista opravičila. Prisoten je bil tudi 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 9/1-2016 
Potrdi se predlagani dnevni red za 9. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 9/1-2016 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 ter korespondenčnih sej (gradivo po e-pošti);  

4. Poročilo inventurne komisije o izvedenem popisu na dan 31.12.2015; 

5. Sprejem letnega poročila o samoevalvaciji šole;  

6. Sprejem sklepa o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja; 

7. Pobude, vprašanja, predlogi. 
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3. TOČKA 

 

SKLEP 9/2-2016 

Potrdijo se zapisnik 8. seje ter zapisniki 17., 18. in 19. korespondenčne seje. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 9/2-2016 soglasno sprejet. 

 

4. TOČKA 

Poročilo inventurne komisije o izvedenem popisu na dan 31.12.2015 je podal ravnatelj. Glede 

odvoza kosovnih odpadkov je potrebno preveriti možnost odvoza v zbirni center. 

Drugih pripomb na podano ni bilo. 

Poročilo se nahaja v arhivu šole. 

 

5. TOČKA 

Samoevalvacijsko poročilo je podal ravnatelj. Cilj je bil dvig kakovosti predbralne pismenosti. 

Med predstavitvijo te točke se je seji pridružila še ena članica. 

Po podanem poročilu je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

 

SKLEP 9/3-2016 
Sprejme se samoevalvacijsko poročilo Osnovne šole Sveti Jurij za šolsko leto 2014/2015. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil 9/3-2016 soglasno sprejet. 

Samoevalvacijsko poročilo se nahaja v pisarni ravnatelja. 

 

6. TOČKA 

Predsednica je uvodoma predstavila predviden potek dogodkov v zvezi z razpisom delovnega mesta 

ravnatelja ter predstavila vsebino okrožnice MIZŠ, ki je bila članom posredovana skupaj z vabilom. 

Pripomb s strani članov sveta ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

 

SKLEP 9/4-2016 
Svet zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci razpisuje delovno mesto  

 

RAVNATELJA/ - ICE 

 

Kandidat/-ka mora za imenovanje za funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z določili 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/2007 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 65/2009, 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-

ZPCP-2D in 47/2015). 

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje 

zavoda. 

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. 

Predvideni pričetek dela je 1.9.2016. 
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Kandidati /-ke morajo k vlogi priložiti: program vodenja zavoda in dokazila o izpolnjevanju 

zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi;  nazivu; opravljenem strokovnem izpitu; opravljenem 

ravnateljskem izpitu – če kandidat/-ka ravnateljskega izpita nima in bo imenovan/-a, si ga bo moral/-

a pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata;  delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju; originalno dokazilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 

šest mesecev in o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;  originalno 

dokazilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zoper spolno nedotakljivost oziroma 

zoper njega / njo ni vložena pravnomočna obtožnica. Dokazilo o nekaznovanosti in dokazilo, da 

kandidat ni v kazenskem postopku ob oddaji vloge naj ne bo starejše od 30 dni). 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda in dokazili pošljite v 8 dneh po 

objavi razpisa na naslov: 

Svet zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, z oznako »PRIJAVA NA 

RAZPIS ZA RAVNATELJA/-ICE«. 

 

Prijava se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. 

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku. 

 

Razpis se objavi v tedniku Vestnik, dne 11.2.2016. 

 

V kolikor bo izbran zunanji kandidat, bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.  

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 9/4-2016 soglasno sprejet. 

 

Predsednica je v sprejem predlagala še naslednji 

 

SKLEP 9/5-2016 
Za izvedbo predhodnega postopka pri razpisu delovnega mesta ravnatelja imenuje svet v skladu z 28. 

členom Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij 3-člansko komisijo, ki jo 

sestavljajo: 

 Liljana Hajdinjak Zelko, kot predsednica sveta zavoda 

 Nataša Hašaj 

 Helena Ivanič 

 

V kolikor se bo na razpis prijavilo več kandidatov se bodo vsi, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, 

predstavili na seji sveta zavoda. 

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

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 9/5-2016 soglasno sprejet. 
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7. TOČKA 

V okviru te točke je ravnatelj pojasnil: 

a) da je šola je poslala vlogo za najem župnijskega zemljišča, vendar odgovora s strani župnije 

še nismo prejeli; 

b) da je šola je prejela končno poročilo NO Občine Rogašovci, ki je podal pozitivno mnenje k 

porabi sredstev občinskega proračuna. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.15. 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Liljana Hajdinjak Zelko, prof. 

 

 

 

 


