Osnovna šola
Janka Glazerja Ruše
Lesjakova ulica 4
2342 Ruše

SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE
Datum: 31. 3. 2017
Štev.: 013-212/2017
ZAPISNIK
1. seje Sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila v sredo, 29. 3. 2017, s
pričetkom ob 18. 00 uri, v zbornici zavoda.
Prisotni člani Sveta zavoda: Tomi Prosnik, dr. Milan Kuhta, Katja Jurkovič Urleb, Iztok
Kološa, mag. Aleš Trop, mag. Barbara Šarh, Ljiljana Mićović Struger, Simona Kraner, Jasna
Pušnik, Boštjan Ravnjak, Aleksandra Gričnik
Ostali prisotni: Ladislav Pepelnik - ravnatelj, Dominika Šmid - računovodkinja, Sonja
Črešnik - predsednica volilne komisije, Nevenka Berglez - predsednica sindikata, Olga
Žvikart - predsednica Sveta zavoda do februar 2017, Renata Štritof - učiteljica DSP
Zapisnikarica: Aleksandra Gričnik, posl. sek.
DNEVNI RED:
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in potrditev predloga dnevnega reda
Poročilo o rezultatu volitev predstavnikov v Svet zavoda
Ugotovitveni sklep o verifikaciji mandatov članom Sveta zavoda
Konstituiranje Sveta zavoda; izvolitev predsednika in namestnika predsednika
Sveta zavoda
6. Obravnava in potrditev poročil zavoda za leto 2016:
- Poslovno poročilo
- Računovodsko poročilo
7. Obravnava in potrditev Inventurnega elaborata s predlogi odpisov za leto 2016
8. Predlog finančnega načrta zavoda za leto 2017
9. Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2016
- Analiza učnega uspeha v 1. polletju šolskega leta 2016/2017 (priloženo)
- Analiza ankete starši (priloženo)
10. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja zavoda za leto 2016 (priloženo)
11. Razpis za DM ravnatelja
12. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda
13. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
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K tč. 1.
Predsednica Sveta zavoda do februarja 2017, Olga Žvikart, je otvorila sejo in ugotovila, da je
vseh enajst (11) članov Sveta zavoda prisotnih, tako da je bila sklepčnost zagotovljena.
Pozdravila je nove člane in vse povabljene na sejo Sveta zavoda.
K tč. 2.
Dosedanja predsednica je podala predlog dnevnega reda. Ljiljana Mićović Struger je
predlagala spremembo dnevnega reda, in sicer: za 10. točko: Ocena delovne uspešnosti
ravnatelja bi obravnavali oz. dodali novo točko: Sprememba oziroma uskladitev Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše in Poslovnika o delu Sveta
zavoda iz februarja leta 2009.
Člani Sveta zavoda so predlog soglasno sprejeli.
SKLEP št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red, da se za 10. točko dnevnega reda doda
nova točka: Uskladitev Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovne šole Janka
Glazerja Ruše in Poslovnika o delu Sveta zavoda iz februarja leta 2009.
K tč. 3.
Predsednica volilne komisije Sonja Črešnik je podala Poročilo o rezultatu volitev o
predlaganih kandidatih za predstavitev delavcev v Svet zavoda. Omenila je, da smo s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za postopek volitev imeli inšpekcijski nadzor,
ki pa ni pokazal nepravilnosti, ki bi vplivale na izid volitev predstavnikov delavcev v Svet
zavoda osnovne šole.
Olga Žvikart predstavi nove člane – predstavnike delavcev v Sveta zavoda OŠ, predstavnike
Sveta staršev osnovne šole in predstavnike Sveta staršev vrtca osnovne šole.
Izvoljeni predstavniki delavcev zavoda:
1.
2.
3.
4.
5.

Boštjan Ravnjak
Ljiljana Mićović Struger
Simona Kraner
Jasna Pušnik
Aleksandra Gričnik
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Dne 23. 3. 2017 smo s strani ustanovitelja Občine Ruše prejeli predstavnike
ustanovitelja Občine Ruše:
1. Dr. Milan Kuhta
2. Katja Jurkovič Urleb
3. Tomi Prosnik
Imenovana predstavnika Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše:
1. Mag. Barbara Šarh
2. Iztok Kološa
Imenovani predstavnik Sveta staršev vrtca Ruše:
1. Mag. Aleš Trop

K tč. 4.
Olga Žvikart je po objavi in predstavi izvoljenih članov v Svet zavoda Osnovne šole Janka
Glazerja Ruše predlagala sprejem ugotovitvenega sklepa o verifikaciji mandatov članom
Sveta zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Pojasnila je, da mandat članom Sveta
zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše traja 4 leta – do leta 2021. Opozorila je, da je
mandat predstavnikov staršev vrtca in šole povezan z vpisom otroka v vrtec ali šolo.
Člani Sveta zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše so soglasno sprejeli:
UGOTOVITVENI SKLEP: Potrdijo se mandati vseh izvoljenih članov v Svet zavoda
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Mandat članom Sveta zavoda Osnovne šole Janka
Glazerja Ruše traja od 29. 3. 2017 do 28. 3. 2021.
K. tč. 5.
Olga Žvikart je predlagala, da se za predsednico Sveta zavoda izvoli Ljiljana Mićović Struger,
za namestnika pa nekdo izmed predstavnikov ostalih članov.
Razvije se razprava glede novega predsednika Sveta zavoda osnovne šole, vendar novega
predloga za predsednika ni bilo. Tomi Prosnik za namestnico predsednice Sveta zavoda
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše predlaga Katjo Jurkovič Urleb.
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Člani Sveta zavoda so tako soglasno sprejeli:
SLEP št. 2: Za predsednico Sveta zavoda se izvoli Ljiljano Mićović Struger, za
namestnico predsednice pa Katjo Jurkovič Urleb.
Olga Žvikart je čestitala novoizvoljenim članom Sveta zavoda in vodenje seje predala novi
izvoljeni predsednici Ljiljani Mićović Struger, ki se je zahvalila za izkazano zaupanje, ki naj
temelji na sodelovanju in iskrenosti.
K. tč. 6
Računovodkinja Dominika Šmid je podala Finančno in Poslovno poročilo zavoda za leto
2016.
Razvije se razprava, v kateri sodelujejo mag. Barbara Šarh, Tomi Prosnik, Katja Jurkovič
Urleb in Dominika Šmid.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli:
SKLEP št. 3: Potrdi se Poslovno poročilo zavoda in Računovodsko poročilo zavoda za
leto 2016. Zavod je leto 2016 zaključil s 17.468,86 eur pozitivnega poslovnega rezultata
in ga razporedil med presežke prihodkov nad odhodki. Skupaj s presežki iz preteklih
let znaša presežek prihodkov 70.559,91 eur. Zavod predlaga, da sredstva ostanejo
nerazporejena za nenačrtovane, nujne nabave, ki se pokažejo tekom leta, oz. za tiste
nabave, ki nimajo drugega vira. Svet zavoda pooblašča ravnatelja, da razpolaga s
sredstvi presežka prihodkov nad odhodki.
K. tč. 7.
Računovodkinja Dominika Šmid je podala Poročilo inventurne komisije o popisu za leto
2016.
Razprava je potekala v smeri neporavnanih obveznosti do osnovne šole. V razpravi so
sodelovali Dominika Šmid, Ladislav Pepelnik, Aleš Trop in predstavniki ustanovitelja Občine
Ruše.
SKLEP št. 4: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo poročilo Inventurnega elaborata s
predlogi odpisov za leto 2016.
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K. tč. 8.
Dominika Šmid je podala Finančni načrt za leto 2017.
Razprava je potekala v smislu neizpolnjevanja obveznosti in podajanju smernic ustanovitelja
zavoda Občine Ruše, v kateri sta sodelovala Dominika Šmid in dr. Milan Kuhta.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli:
SKLEP št. 5: Potrdi se finančni načrt zavoda za leto 2017.
K. tč. 9.
Renata Štritof poda Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2016, Boštjan Ravnjak
predstavi Analizo učnega uspeha v 1. polletju šolskega leta 2016/2017 in Analizo ankete
starši.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: dr. Milan Kuhta, Iztok Kološa, Boštjan Ravnjak,
Renata Štritof, Ladislav Pepelnik, Tomi Prosnik in Ljiljana Mićović Struger v smislu
smiselnosti primerjave uspeha z drugimi šolami in spodbujanju otrok pri sodelovanju v
kulturnih in športnih dejavnostih.
V razpravi ravnatelj Ladislav Pepelnik apelira na ustanoviteljico Občino Ruše, da podpre in
odobri predlog začasnega spremljevalca pomoči potrebnim učencem.
Predlog mag. Barbare Šarh, da se v bodoče pripravijo tabele, v katerih se spremljajo učenci
po generaciji.
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli:
SKLEP št. 6: Priprava tabel, v katerih se učni uspeh spremlja po generaciji. Tabele
pripravi pedagog Boštjan Ravnjak.
K. tč. 10.
Ljilana Mićović Struger je na podlagi dokumentacije »Obrazložitev delovne uspešnosti
ravnatelja« podala Predlog za oceno delovne uspešnosti ravnatelja zavoda za leto 2016. Prav
tako je podala obrazložitev, da delovna uspešnost nima finančnega učinka in se ne izplačuje
zaradi interventnih ukrepov. Ravnatelj pojasni, da smo že pozvali MIZŠ o smiselnosti
takšnega ocenjevanja, vendar ga zaradi sprejetega zakona moramo izpeljati.
Predlog dr. Milana Kuhte, da se na naslednji seji uvrsti na dnevni red: Možnosti finančnega
nagrajevanja uspešnosti ravnatelja.
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Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli:
UGOTOVITVENI SKLEP: Ravnatelj je dosegel 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela
plače za delovno uspešnost v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
K. tč. Nova predlagana točka dnevnega reda
Sledila je obravnava nove predlagane točke dnevnega reda, in sicer: Sprememba oziroma
uskladitev Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše in
Poslovnika o delu Sveta zavoda iz februarja leta 2009.

-

Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli spremembe oz. dopolnitve v
POSLOVNIKU O DELU SVETA ZAVODA iz leta 2009 (v nadaljevanju
besedila: Poslovniku):

SKLEP št. 7:
Pod točko II. Konstituiranje sveta, 1. Verifikacija mandatov, 5.čl. se spremeni
prvi odstavek 5. čl., ki po novem glasi:
-

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče predsednik starega sveta in vodi sejo do
konca konstituiranja novega Sveta zavoda.

Predlog ustanoviteljice Občine Ruše, da se pod točko II. Konstituiranje sveta, 1. Verifikacija
mandatov, 5. čl črta drugi in tretji odstavek:
-

Člani Sveta zavoda so v Poslovniku z glasovanjem sprejeli:
ZA: 2
PROTI: 8
VZDRŽI: 1

SKLEP št. 8:
Pod točko II. Konstituiranje sveta, 1. Verifikacija mandatov, 5. čl. ostajata drugi
in tretji odstavek nespremenjena.
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Predlog ustanoviteljice Občine Ruše, da se pod točko II. Konstituiranje sveta, 2. Izvolitev
predsednika in njegovega namestnika, 9. čl. črta drugi odstavek.
-

Člani Sveta zavoda so v Poslovniku z glasovanjem sprejeli:
ZA: 5 članov
PROTI: 6 članov

SKLEP št. 9:
Pod točko II. Konstituiranje sveta, 2. Izvolitev predsednika in njegovega
namestnika, se 2. odstavek 9. čl. NE spremeni.

-

Člani Sveta zavoda so v Poslovniku soglasno sprejeli:

SKLEP št. 10:
Pod točko V. Postopek imenovanja delavcev s posebnimi pooblastili, 1. Postopek
imenovanja ravnatelja, se spremeni prvi odstavek 67. čl., ki po novem glasi:
-

Svet objavi razpis prostega delovnega mesta ravnatelja najmanj pet mesecev
pred iztekom dobe, za katero je imenovan ravnatelj.

-

Člani Sveta zavoda so v Poslovniku z glasovanjem sprejeli:
ZA : 10 članov
VZDRŽI: 1 član

SKLEP št. 11:
Pod točko V. Postopek imenovanja delavcev s posebnimi pooblastili, 1. Postopek
imenovanja ravnatelja se spremeni oz. dopolni peti odstavek 68. čl., ki po novem glasi:
-

Svet za vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje, določene z razpisom po predhodni
predstavitvi kandidatov, zaprosi za mnenje:
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-

Člani Sveta zavoda so v Poslovniku soglasno sprejeli:

SKLEP št. 12:
Pod točko V. Postopek imenovanja delavcev s posebnimi pooblastili, 1. Postopek
imenovanja ravnatelja, se spremeni oz. dopolni peti odstavek 68. čl. 2 alineja, ki po
novem glasi:
Spremeni oz. dopolni se peti odstavek, druga alineja 68. čl., ki po novem glasi:
- Svet staršev, šole in vrtca

-

Člani Sveta zavoda so v Poslovniku z glasovanjem sprejeli:
ZA: 1 član
PROTI: 9 članov
VZDRŽI: 1 član

SKLEP št. 13:
Pod točko V. Postopek imenovanja delavcev s posebnimi pooblastili, 1. Postopek
imenovanja ravnatelja, se v petem odst. 68. čl. NE doda peta alineja, v smislu, da Svet
za vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje, določene za razpisom po predhodni
predstavitvi kandidatov zaprosi za mnenje:
- starše.

-

Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli predlog dr. Milana Kuhte:

SKLEP št. 14:
Popravi se naslovnica Poslovnika o delu sveta zavoda, in sicer:
-

Za Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše – pripravil: Martin Poček.

K. tč. 11
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Predsednica Sveta zavoda, Ljiljana Mićović Struger, je povedala, da ravnatelju zavoda 15. 8 .
2017 poteče mandat. Člane sveta zavoda je seznanila s Postopki imenovanja ravnatelja (dopis
MIZŠ z dne 30. 3. 2016)
Predsednica Sveta zavoda, Ljiljana Mićović Struger, uvodoma poda ugotovitve, da
ustanoviteljica Občina Ruše ni pravočasno podala oz. sporočila imena izvoljenih
predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, s čimer je
obstruirala postopek. Tako sklic seje Sveta zavoda pred 29. 3. 2017 ni bil mogoč. Pričetek
postopka imenovanja, prav tako druge obveznosti Sveta zavoda niso bile mogoče. Postopek
imenovanja ravnatelja/ice se ni pričel 5 mesecev pred iztekom roka dosedanjemu ravnatelju
zavoda. Pojasni, da določitev roka začetka postopka imenovanja ni obvezujoče oz. prekršilne
narave, ampak je instrukcijske narave.
Člani Sveta zavoda soglasno niso sprejeli predloga o imenovanju komisije za vodenje
postopka o imenovanju ravnatelja. Tako so:
Člani Sveta zavoda soglasno sprejeli:
SKLEP št. 15: Postopek imenovanja ravnatelja vodi Svet zavoda.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli:
SKLEP št. 16: Svet zavoda razpisuje delovno mesto ravnatelja/ice. Razpis se na zahtevo
predstavnikov ustanoviteljice objavi v časopisu VEČER. Rok za sprejem vloge je 10 dni
po objavi oglasa.
Člani Sveta zavoda so se seznanili z izjavo Tomija Prosnika, ki je zagotovil, da stroške za
oglas oz. razpis za delovno mesto ravnatelja/ice v VEČERU poravna ustanoviteljica Občina
Ruše.
K. tč. 12
Dr. Milan Kuhta Svet zavoda obvešča, da je ustanoviteljica občina Ruše zapisala področja, s
katerimi ni zadovoljna. Gre za sodelovanje med šolo in ustanoviteljico. Predlaga, da na eni od
naslednjih sej razčistimo ali je odnos dober ali ne.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli:
SKLEP št. 17: Na dnevni red naslednje seje se uvrsti točka: Sodelovanje med Osnovno
šolo Janka Glazerja Ruše in ustanoviteljico Občino Ruše.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli predlog mag. Barbare Šarh:
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SKLEP št. 18: Predstavniki Sveta zavoda se natančno seznanijo s poslovnimi gradivi,
zato vodenje seje poteka samo z diskusijo. Torej prejeta dokumentacija po elektronski
pošti se pregleda doma.
K. tč. 13
Ravnatelj poda informacijo glede vpisa otrok v 1. razred. Na seznamu je 58 otrok. Pojasni, da
delo poteka v skladu z letnim delovnim načrtom šole. Člane Sveta zavoda seznani s tremi
večjimi dogodki na šoli, in sicer:
-

Mednarodni posvet za nadarjene dne 8. 4. 2017
Mednarodno tekmovanje iz geografije BIGEO
Mednarodne športne igre v Litvi

Poda mnenje o pismu podžupanje članom Sveta zavoda. Ravnatelj je mnenja, da gre za
konkretno vmešavanje politike v delo šole.
Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo:
SKLEP št. 19: Obravnava pisma podžupanje ge. Zdenke Steblovnik Župan se na
naslednji seji uvrsti na dnevni red.

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 21.30

Zapisnikarica:
Aleksandra Gričnik
Predsednica Sveta zavoda
Ljiljana Mićović Struger
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