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SVET ZAVODA  

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE 

 

Datum: 27. 2. 2015 

Štev.: 013-2/2015-1 

 

Z A P I S N I K 

 

6.  seje Sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila v četrtek,  26. 2. 2015,  s 

pričetkom ob 18. uri v zbornici zavoda. 

 

Prisotni člani Sveta zavoda:   Olga Žvikart,  Aleksandra Gričnik, Leonida Osojnik, Darko 

Knez, Zoran Rutnik, Jernej Rodošek, Iris Dell olivo, Mojca Potrč. 

Opravičeno odsotni člani Sveta zavoda: Simona Kraner, Gordana Kramberger. 

Neopravičeno odsoten član Sveta zavoda: Igor Jurišič. 

Ostali prisotni:  Ladislav Pepelnik, ravnatelj, Dominika Šmid, računovodkinja 

Zapisnikarica: Romana Pečnik, posl. sek. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Obravnava in potrditev predloga dnevnega reda. 

3. Potrditev sklepov korespondenčnih sej dne 10. 11. 2014 in 23. 12. 2014. 

4. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje Sveta zavoda. 

5. Obravnava in potrditev poročil zavoda za leto 2014: 

- poslovno poročilo (priloženo) 

- računovodsko poročilo (priloženo). 

6. Obravnava in potrditev Inventurnega elaborata s predlogi odpisov za leto 2014 

(priloženo). 

7. Seznanitev s pripravo Finančnega načrta zavoda za leto 2015. 

8. Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2014 (priloženo): 

- analiza učnega uspeha v 1. polletju šolskega leta 2014/15 (priloženo) 

- odklonski vzorci vedenja na OŠ Janka Glazerja Ruše (priloženo). 

9. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja zavoda za leto 2014 (priloženo). 

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda. 

11. Razno. 

. 

K tč. 1. 

 

Predsednica Sveta zavoda je otvorila sejo in ugotovila, da je od 11 članov Sveta zavoda 

prisotnih osem (8) članov, tako, da je bila sklepčnost  zagotovljena. 

 

K tč. 2. 

 

Predsednica je podala predlog dnevnega reda. 
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Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

SKLEP ŠT. 38: Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

K tč. 3. 

 

SKLEP št. 39: Potrdita se korespondenčni seji Sveta zavoda z dne 10. 11. 2014: Svet 

zavoda soglaša z nadomestno zaposlitvijo učiteljice v OPB  in 23. 12. 2014: Sprememba 

plana porabe investicijskih sredstev in sprememba plana nabave za leto 2014 – 

predšolska vzgoja. 

 

K. tč. 4. 

 

Sklepi so bili realizirani, razen sklep št. 36. Zoran Rutnik je podal poročilo s sestanka Sveta 

staršev, kjer so se  vsi predstavniki staršev, razen iz 6. a razreda, strinjali za prispevek 

1€/učenca za fotokopiranje didaktičnega materiala.  

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

SKLEP št. 40: V cenik zavoda za šolsko leto 2014/15, se vnese postavka 1€/učenca za 

fotokopiranje didaktičnega materiala,  od meseca februarja 2015 do junija 2015, skupaj 

5 mesecev: 5€/učenca. 

SKLEP št. 41: Potrdi se zapisnik 5. seje Sveta zavoda. 

 

K. tč. 5. 

Ravnatelj je podal Poslovno poročilo. 

Računovodkinja je podala Računovodsko poročilo. 

Razprave ni bilo. 

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

SKLEP št. 42:  Potrdi se Poslovno poročilo zavoda in Računovodsko poročilo zavoda za 

leto 2014. Zavod je leto 2014 zaključil s 55.019,45 € pozitivnega poslovnega rezultata in 

ga je razporedil med presežke prihodkov nad odhodki. Skupaj s presežki iz preteklih let 

znaša 62.857,40 €. Zavod predlaga, da sredstva ostajajo nerazporejena za morebitne 

nenačrtovane, nujne nabave, ki se pokažejo tekom leta. Svet zavoda pooblašča 

ravnatelja zavoda, da razpolaga s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki. 

 

 

K. tč. 6. 

 

Računovodkinja je podala Inventurni elaborat s predlogi odpisov za leto 2014. 

Razprave ni bilo. 

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

SKLEP št. 43: Potrdi se Inventurni elaborat s predlogi odpisov za leto 2014. 
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K. tč. 7. 

 

Računovodkinja  je predstavila pripravo Finančnega načrta zavoda za leto 2015. 

Razprave ni bilo. 

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

SKLEP št. 44: Člani Sveta zavoda se seznanijo s pripravo Finančnega načrta zavoda za 

leto 2015. 

 

K. tč. 8. 

 

Ravnatelj je podal Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2014, z analizo učnega uspeha v 

1. polletju šolskega leta 2014/15 in odklonskimi vzorci vedenja. 

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali ravnatelj, Leonida Osojnik in Zoran Rutnik. 

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

SKLEP št. 45: Gradivo Odklonski vzorci vedenja na osnovni šoli Janka Glazerja Ruše 

se objavi v celoti na spletni strani šole, zaključki gradiva pa se pošljejo vsem staršem po 

e-pošti. 

 

K. tč. 9.  

 

Člani Sveta zavoda so soglasno  sprejeli 

 

SKLEP št. 46: Ravnatelj Ladislav Pepelnik je dosegel 100 % vrednost meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

K. tč. 10. 

 

Darko Knez je podal  vprašanje lastništva stare telovadnice. Odgovor je podal ravnatelj. 

Nadalje je Darko Knez podal pobudo, da bi zavod dal mladim in neformalnim društvom 

brezplačno v uporabo telovadnice. Ravnatelj je podal odgovor, da mora o tem odločiti Občina 

Ruše. 

 

K. tč. 11. 

 

Pod točko razno ni bilo zadev. 

 

Seja Sveta zavoda je bila  zaključena ob 19.15 

 

Zapisnikarica: 

Romana Pečnik 

Predsednica Sveta zavoda 

Olga Žvikart 
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