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1381 RAKEK 

 

ZAPISNIK 19. SEJE SVETA 
OSNOVNE ŠOLE »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 

ki je bila v ponedeljek, 5. 3. 2012, ob 1800 v učilnici C1. 

 

Prisotni člani:  predsednica sveta zavoda Julija Bombač in člani Franc Štefančič, Aleksandra Urbas,
  Maja Malc, Martina Hiti, Urška Drobnič, Martina Istenič, Antonija Šlajnar, Helena 
  Rajk, Milan Ivančič, Šemsa Muslimović. 

Drugi prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, računovodkinja Katarina Hiti Špeh, sindikalna 
zaupnica Anja Šircelj Istenič in zapisničarka Marina Švigelj. 

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena. 

Gospa Julija Bombač je pozdravila člane sveta šole in prebrala dnevni red, ki so ga člani sveta 
soglasno sprejeli. 

Dnevni red se glasi:  

1. Pregled in sprejem zapisnika in sklepov 18. seje in zapisnika 1. izredne seje zavoda 
2. Obravnava in sprejem Poslovnega in Računovodskega poročila za leto 2011 
3. Plan poslovanja s finančnim načrtom za leto 2012 
4. Obravnava in sprejem Pravilnika o preprečevanju mobbinga in drugih oblik trpinčenja na 

delovnem mestu 
5. Obravnava in sprejem Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek. 
6. Razpis volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda za obdobje od maja 2012 do maja 2016 
7. Ugotavljanje ocene uspešnosti ravnateljice 
 

Kt1) Pripomb ni bilo. Člani sveta so zapisnik 18. seje soglasno potrdili. 

Kt2) Gospa ravnateljica je članom sveta šole predstavila Poslovno poročilo. 

 Računovodsko poročilo za leto 2011 je predstavila računovodkinja Katarina Hiti Špeh. 
 Obrazložila je postavke, kjer so se izkazala večja odstopanja glede na preteklo obdobje. 

 Člani sveta so  Poslovno in Računovodsko poročilo prejeli v elektronski obliki preko 
 elektronske pošte. Člani, ki nimajo e naslova, so imeli možnost si gradivo ogledati na šoli.
  

 Gospa Julija Bombač je člane pozvala k razpravi. Vprašanj ni bilo, zato je Poslovno in 
 Računovodsko poročilo dala na potrditev z javnim glasovanjem. 



 SKLEP: 

 Člani sveta šole so soglasno potrdili Poslovno in Računovodsko poročilo za leto 2011. 

 Gospa Anita Ivančič je članom sveta šole predstavila delo inventurne komisije, ki je v letu 
 2011 opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Pri tem se je pokazalo, da so 
 določena sredstva neuporabna ali zastarela, zato so bila predlagana za odpis. 

 Predsednica sveta je na podlagi seznama za odpis predlagala sprejem sklepa o odpisu sredstev. 
  

 SKLEP: 

 Člani sveta šole so soglasno potrdili predlog za odpis osnovnih sredstev in drobnega 
 inventarja. S tem je zapisnik o popisu osnovnih sredstev sprejet. 

   

Kt3) Ravnateljica je na kratko predstavila Plan poslovanja s finančnim načrtom za leto 2012. 

 Članom sveta je bil Plan poslovanja s finančnim načrtom poslan na elektronski naslov. 

 Po končani predstavitvi je predsednica sveta predlagala razpravo. Razprave ni bilo. 

 Člani so z dvigom rok soglasno sprejeli Plan poslovanja s finančnim načrtom za leto 
 2012. 

Kt4)  Gospa ravnateljica je dala v obravnavo in sprejem Pravilnik o preprečevanju mobbinga in 
 drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu. Pravilnik je bil članom sveta poslan na 
 njihovo elektronsko pošto. 

 Gospa ravnateljica je povabila člane k razpravi.  

 Člani so predlagani Pravilnik o preprečevanju mobbinga in  drugih oblik trpinčenja na 
 delovnem mestu z dvigom rok soglasno sprejeli. 

Kt5)  Gospa ravnateljica je predstavila tudi Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Osnovne šole 
 »Jožeta Krajca« Rakek. 

 Člani so soglasno potrdili tudi predlagani Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. 

 Člani so sprejeli sklep, da se ta dva notranja akta po predstavitvi zaposlenim na njihovo 
 pobudo lahko spreminjata. V primeru dopolnitev ali sprememb bo Kodeks ravnanja in 
 Pravilnik o preprečevanju mobbinga svet zavoda ponovno obravnaval in potrdil na 
 prihodnji seji. 

Kt6)  Razpis volitev članov v svet zavoda za obdobje maj 2012 – maj 2016. 

Predsednica sveta je člane seznanila, da mandat sedanjemu svetu  šole poteče 10. maja 
2012. Članom sveta je predlagala, da se sprejme sklep o razpisu volitev predstavnikov 
v svet zavoda. 



Člani sveta so sprejeli sklep, da se volitve izvedejo 7. maja 2012. Postopek volitev 
izvede volilna komisija, ki je bila imenovana na seji sveta 29. 9. 2011. 

 Vodstvo šole pozove Občino Cerknica, da imenuje tri predstavnike, ki bodo zastopali 
 ustanovitelja. 

Kt7) Predsednica sveta je pojasnila postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljev. Prosila je 
 za besedo ravnateljico, da poda poročila k posameznim postavkam, na podlagi katerih se 
 ocenjuje uspešnost ravnateljice. 

 Svet zavoda je ugotavljal delovno uspešnost ravnatelja za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
 2011. 

 Uspešnost vključuje:  

1. Realizacija obsega programa do 25 % 
2. Kakovost izvedbe programa  do 35 % 
3. Razvojna naravnanost zavoda do 35 % in 
4. Zagotavljanje materialnih pogojev do 5 % 

 Po podanih poročilih je svet zavoda tajno ocenjeval delovno uspešnost ravnateljice in sprejel 
 ugotovitveni sklep, da je ravnateljica dosegla 99 % vrednosti meril za ugotavljanje dela 
 plače za delovno uspešnost. 

 Izpolnjeni obrazec vodstvo šole pošlje na Občino Cerknica, ki poda soglasje k oceni. 

Kt8) Pod točko razno je ga. ravnateljica članom sveta pojasnila organizacijo dobrodelnega 
 koncerta in humanitarne akcije, ki je namenjena zbiranju denarja za učenca Lenarta Skuka. 

 Gospa ravnateljica in predsednica sveta zavoda sta se članom zahvalili za vestno opravljanje 
 dela v štiriletnem mandatu, ki se zaključi 12. maja 2012. 

Seja je bila zaključena ob  21.05 uri. 

Zapisnikarica:       Predsednica sveta: 
Marina Švigelj       Julija Bombač 

 

 

Vse priloge in gradivo se nahajajo v pisni in elektronski obliki v tajništvu zavoda. 


