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02 5588 488
e-mail:
tajnistvo@ossvj.si

Izvleček zapisnika
3. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 13.3.2018, s pričetkom ob 18.00, v prostorih
OŠ Sveti Jurij.
Na seji je bilo prisotnih 9 članov, 1 član je svojo odsotnost opravičil, 1 član svoje odsotnosti ni
opravičil. Prisotni so bili tudi gospod ravnatelj, gospod Miran Rantaša ter Valerija Mes Forjan.
1. TOČKA
Predsednica sveta je pozdravila navzoče ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
2. TOČKA
Člani so skupaj z vabilom prejeli predlog dnevnega reda. Ker na predlagani dnevni red pripomb ni
bilo, je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 3/1-2018
Potrdi se predlagani dnevni red za 3. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij.
Izid glasovanja: ZA x 9

PROTI x 0

VZDRŽANI x 0

Na osnovi glasovanja je bil sklep 3/1-2018 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 3. korespondenčne seje (gradivo po e-pošti);
4. Obravnava Letnega poročila za leto 2017 (gradivo po e-pošti);
5. Poročilo inventurne komisije o izvedenem popisu na dan 31.12.2017 in sklep o odpisu terjatev;
6. Sprejem letnega poročila o samoevalvaciji šole:
7. Delovna uspešnost ravnatelja za preteklo poslovno leto;
8. Pobude, vprašanja, predlogi.
3. TOČKA
Zapisnik prejšnje seje ter 3. korespondenčne seje so člani prejeli skupaj v vabilom. Ker na zapisnika
ni bilo podanih nobenih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 3/2-2018
Potrdita se zapisnik 2. seje ter zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij.
Izid glasovanja: ZA x 9

PROTI x 0

VZDRŽANI x 0

Na osnovi glasovanja je bil sklep 3/2-2018 soglasno sprejet.
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4. TOČKA
Besedo je prevzel ravnatelj. Člani so letno poročilo prejeli skupaj z vabilom, zato je ravnatelj le
povzel ključne dele poročila.
Računovodski del poročila je predstavil računovodja Miran Rantaša.
Ker na podano poročilo ni bilo nobenih drugih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala
naslednji
SKLEP 3/3-2018
Potrdi se Letno poročilo Osnovne šole Sveti Jurij za leto 2017 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 3/3-2018 soglasno sprejet.
Letno poročilo za leto 2017 se nahaja v pisarni ravnatelja.
5. TOČKA
Poročilo inventurne komisije je podal računovodja.
Ker pripomb na podano poročilo ni bilo, je predsednica zaključila to točko.
Poročilo inventurne komisije je priloga zapisnika.
6. TOČKA
Samoevalvacijsko poročilo je podal ravnatelj.
Ker na podano ni bilo pripomb je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 3/4-2018
Sprejme se samoevalvacijsko poročilo Osnovne šole Sveti Jurij za šolsko leto 2016/2017.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 3/4-2018 soglasno sprejet.
7. TOČKA
Predsednica je po posameznih merilih predstavila ravnateljevo delo v preteklem letu, glede na
mnenje članov sveta pa je odstotek dosežene 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 materialnih pogojev – do 5% 5,00%
Po podanih ocenah je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 3/5-2018
Ravnatelj je dosegel 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 3/5-2018 soglasno sprejet.
Po končanem glasovanju se je ravnatelj vrnil na sejo.

Osnovna šola Sveti Jurij
Sveti Jurij 13
9262 Rogašovci
Davčna št.: 99951525

Podračun pri UJP:01305-6030678159
Telefon:
02 5571 003
Fax:
02 5588 480
Tel. ravnatelj:
02 5588 488
e-mail:
tajnistvo@ossvj.si

8. TOČKA
Ravnatelj je zbrane seznanil z naslednjim:
a) s spremembo zakona o vrtcih;
b) s spremembo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Sveti Jurij, ki bo objavljen v UL RS
v petek,16.3.2018;
c) z vpisom v vrtec, ki bo prvi teden v mesecu aprilu;
d) s spremembo ekonomske cene vrtca, ki bo od 1.2.2018 nižja, kar je posledica nove zaposlitve
v okviru projekta ESS;
e) za dneve, ko je potekala oziroma bo potekala stavka, 14.2. in 14.3.2018, staršem ne bo
obračunana oskrbnina. Znesek bo pokrila Občina Rogašovci. Predsednica je v sprejem
predlagala naslednji
SKLEP 3/6-2018
Svet zavoda potrjuje, da se oskrbnina za dneve, ko je potekala oziroma bo potekala stavka SVIZ, to
je 14.2. in 14.3.2018, staršem ne obračuna.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 3/6-2018 soglasno sprejet.
f) Klavdija Celec je pripravila pravljico, ki bo otrokom podarjena v sklopu novoletnega darila;
g) na PŠ Pertoča je vpisanih 5 otrok, na matično šolo pa 25 otrok, kar pomeni, da bosta na
matični šoli v 1. razredu najbrž oblikovana 2 oddelka;
h) člani so bili seznanjeni s problematiko v zvezi z učiteljico Katarino Sluga, ki so jo starši
izpostavili na svetu staršev;
i) ravnatelj je članom predlagal, da bi bila šola v času prvomajskih praznikov, to je 30. aprila
2018, zaprta. Predsednica je v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 3/7-2018
V ponedeljek, 30.4.2018, bosta šola in vrtec zaprta.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 3/7-2018 soglasno sprejet.
Ker ostalih predlogov ni bilo, je predsednica zaključila sejo ob 19.30.

Zapisala:
Anja Banfi

Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij:
Mateja Klement, prof.

