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SVET ZAVODA  

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE 

 

Datum: 4. 3.  2021 

Štev.: 013-168/2021 

Z A P I S N I K 

 

1.  seje Sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila v sredo,  3. 3.  2021,  s 

pričetkom ob 18. 00 uri,  v dvorani zavoda. 

 

Prisotni člani Sveta zavoda: Ivana Prosnik, Aleksandra Koletnik, Katja Jurkovič Urleb, 

Iztok Kološa, Jasmina Habulin, Leonida Zalar, Irena Jelenc, Iris Dell Olivo, Andreja 

Šalamun, Boštjan Ravnjak, Valerija Šavc. 

 

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

Štritof - predsednica volilne komisije, Nevenka Berglez -  predsednica sindikata 

 

Zapisnikarica: Aleksandra Gričnik 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Poročilo o rezultatu volitev in sklep o verifikaciji mandatov članom Sveta zavoda 

3. Konstituiranje Sveta zavoda; izvolitev predsednika in namestnika predsednika 

Sveta zavoda 

4. Obravnava in potrditev predloga dnevnega reda 

5. Obravnava in potrditev poročil zavoda za leto 2020: 

- Poslovno poročilo (priloženo) 

- Računovodsko poročilo (priloženo) 

6. Obravnava in potrditev Inventurnega elaborata s predlogi odpisov za leto 2020 

(priloženo) 

7. Predlog finančnega in kadrovskega načrta zavoda za leto 2021 (fin. načrt 

priložen) 

8. Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2020 (priloženo) 

9. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja zavoda za leto 2020 (priloženo) 

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda 

11. Razno 
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K tč. 1. 

 

Dosedanji predsednik Sveta zavoda, Boštjan Ravnjak,  je otvoril sejo in ugotovil, da je vseh  

enajst (11) članov Sveta zavoda prisotnih, tako da je bila sklepčnost  zagotovljena. 

Pozdravil je nove člane in vse povabljene na sejo Sveta zavoda in predal besedo predsednici 

volilne komisije Renati Štritof, pojasni, da sejo do izvolitve novega predsednika in 

podpredsednika nadalje vodi najstarejši član Sveta zavoda, in sicer Andreja Šalamun. 

 

K tč. 2. 

 

Predsednica volilne komisije Renata Štritof je podala Poročilo o rezultatu volitev o 

predlaganih kandidatih za predstavnike delavcev v Svet zavoda, seznanila  člane o  

predstavnikih Občine Ruše v Svet zavoda, predstavnikih Sveta staršev šole v Svet zavoda, 

predstavnikih Sveta staršev vrtca v Svet zavoda.  

 

Izvoljeni predstavniki delavcev zavoda: 

 

1. Boštjan Ravnjak 

2. Irena Jelenc 

3. Iris Dell Olivo 

4. Andreja Šalamun 

5. Valerija Šavc 

 

 

Dne 18. 2. 2021 smo s strani ustanovitelja Občine Ruše prejeli predstavnike 

ustanovitelja Občine Ruše: 

 

1. Katja Jurkovič Urleb 

2. Aleksandra Koletnik 

3. Leonida Zalar 

 

Imenovana predstavnika Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše: 

 

1. Ivana Prosnik 

2. Iztok Kološa 

 

Imenovani predstavnik Sveta staršev vrtca Ruše: 

 

1. Jasmina Habulin 

 

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 3. 3. 2021 do 2. 3. 2025. 

 



 

Osnovna šola  

Janka Glazerja Ruše 
 

Lesjakova ulica 4 
2342 Ruše  

 

     

Telefon: 02/669-04-80  Telefax: 02/669-04-96  E-pošta: OS-J.Glazerja-Ruse@guest.arnes.si 

 

K. tč. 3. 

 

Andreja Šalamun odpira razpravo in predlaga za predsednika Sveta zavoda Boštjana Ravnjaka 

ter namestnico predsednika Katjo Jurkovič Urleb. 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

Člani Sveta zavoda so tako soglasno sprejeli: 

 

SLEP št. 1: Za predsednika Sveta zavoda se izvoli Boštjana Ravnjaka, za namestnico 

predsednika pa Katjo Jurkovič Urleb. 

 

Andreja Šalamun je čestitala novoizvoljenim članom Sveta zavoda in vodenje seje predala 

novo izvoljenemu predsedniku Boštjanu Ravnjaku, ki se je zahvalil za izkazano zaupanje. 

 

 

 

K tč. 4. 

 

Novo izvoljeni predsednik je  podal predlog dnevnega reda.  

Pojasni, da gredo v zapisnik vsi sprejeti sklepi, ki se tičejo teme Sveta zavoda. V kolikor kdo 

izrecno želi, da se v razpravi v zapisnik zapišejo njegova mnenja in podana beseda, se mora to 

posebej opozoriti in zahtevati, oz. točno navesti kaj želi, da se zapiše. 

 

 

Člani Sveta zavoda so  soglasno  sprejeli. 

 

SKLEP št. 2: Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

 

 

K. tč. 5 

 

Ravnatelj Ladislav Pepelnik je podal  Poslovno poročilo zavoda za leto 2020. 

Računovodkinja Dominika Šmid je podala računovodsko poročilo za leto 2020. 

 

Razvije se razprava, v kateri sodelujejo Iztok Kološa, Ivana Prosnik, Valerija Šavc, Dominika 

Šmid, Ladislav Pepelnik. 

 

 

 

 

 

 

Člani Sveta zavoda so: 
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-  z 10 glasovi ZA in  

- 1 glasom PROTI sprejeli  

 

 

SKLEP št. 3: Svet zavoda se seznani s poslovnim in računovodskim poročilom, potrdi se 

Poslovno poročilo zavoda in Računovodsko poročilo zavoda za leto 2020. Zavod je leto 

2020 zaključil s 20.201,98 eur pozitivnega poslovnega rezultata in ga  razporedil med 

presežke prihodkov nad odhodki. Skupaj s presežki iz preteklih let znaša presežek 

prihodkov  na dan 31. 12. 2020 =36.874,73 eur. 

 

 Zavod predlaga, da sredstva presežka prihodkov nad odhodki v letu 2021 namenimo: 

 

- V višini =12.000,00 eur za stroške vzdrževanja na predšolski vzgoji (pleskanje 

objektov, obnovo asfaltnih poti….) 

- Ostali presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini = 24. 874,73 eur 

ostane nerazporejen za nenačrtovane, nujne nabave, ki se pokažejo tekom 

leta, oz. za tiste nabave, ki nimajo drugega vira. Svet zavoda pooblašča 

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

 

 

K. tč. 6. 

 

Računovodkinja Dominika Šmid je podala Poročilo inventurne komisije o popisu za leto 

2020. 

Razprave ni bilo. 

 

SKLEP št. 4: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo poročilo Inventurnega elaborata s 

predlogi odpisov za leto 2020. 

 

 

  

K. tč. 7. 

 

Dominika Šmid je podala predlog Finančnega načrta  za leto 2021. 

 

Razprava je potekala v smislu sprejetja oz. nesprejetja ekonomske cene za vrtec, 

izobraževanja zaposlenih, razlike med višinami plač s prejšnjimi leti. V razpravi sodelujejo: 

Iztok Urleb, Ivana Prosnik, Irena Jelenc, Katja Jurkovič Urleb, Dominika Šmid in Ladislav 

Pepelnik.  

 

Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli: 

 

SKLEP št. 5: Potrdi se finančni načrt zavoda za leto 2021. 

 

K. tč. 8.  
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Ravnatelj Ladislav Pepelnik poda samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2020. 

 

Sledila je razprav,  predvsem o problemih šolanja na daljavo in kaj se lahko stori v smeri, da 

se to več ne ponovi, v kateri so sodelovali: Ivana Prosnik, Irena Jelenc, Katja Jurkovič Urleb, 

Iztok Kološa, Boštjan Ravnjak, Ladislav Pepelnik. 

 

V razpravi se predlaga, da se za zmanjšanje stisk učencev pri razrednih urah vključi šolske 

svetovalne delavce torej, da se svetovalna služba vključi v reševanje problematike 

posameznega razreda pri posledicah, ki so jih utrpeli učenci zaradi šole na daljavo. 

  

 

Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli: 

 

SKLEP št. 6: Svetovalna služba se vključi v reševanje problematike posameznega 

razreda zaradi posledic šolanja na daljavo. 

 

K. tč. 9. 

 

Ravnatelj Ladislav Pepelnik pojasni finančni  učinek ugotavljanja  delovne uspešnosti v 

preteklih letih in spremembo finančnega učinka ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja za 

leto 2020. Pove, da se v korist šolskega sklada odpove nagrade iz naslova delovne uspešnosti 

za leto 2020. Ravnatelj daje ocenjevanje v razpravo in zapusti sejo. 

 

Boštjan Ravnjak je na podlagi dokumentacije »Obrazložitev delovne uspešnosti ravnatelja« 

podal Predlog za oceno delovne uspešnosti ravnatelja zavoda za leto 2020.  

 

V razpravi sodelujejo: Katja Jurkovič Urleb, Iztok Kološa, Irena Jelenc, Boštjan Ravnjak. 

 

Člani Sveta zavoda so z: 

- 10 glasovi ZA 

- 1 glasom PROTI sprejeli 

 

UGOTOVITVENI SKLEP: Ravnatelj je dosegel 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela 

plače  za delovno uspešnost v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
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K. tč. 10 

 

Katja Jurkovič Urleb predlaga, da se je potrebno za naslednje šolsko leto dobro pripraviti na 

oceno ravnatelja. 

 

 

Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli: 

 

SKLEP št. 7:  Za naslednje leto se za lažjo pripravo članov za  ocenjevanje ravnateljeve 

uspešnosti, zraven poročila ravnatelja priložijo še kriteriji za ocenjevanje uspešnosti. 

 

 

 

K. tč. 11 

 

Razprave ni bilo. 

 

 

 

Seja Sveta zavoda je bila  zaključena ob 19. 55 

 

Seja Sveta zavoda je potekala v skladu z navodili NIJZ. 

 

 

 

 

 

Zapisnikarica: 

Aleksandra Gričnik 

Predsednik Sveta zavoda 

Boštjan Ravnjak 


