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Prisotnih: pet članov;  Vladimir Škof, Silva Duh, Suzana Rauter, Tanja Bigec, Tatjana 

Rozmarič Poštrak 

Opravičeno odsoten: Brumen Janko 

Dva člana nista še imenovana 

Neopravičeno odsoten: Maksimiljan Gošnjak 

Ostali prisotni: ravnatelj, Zvonko Kustec, računovodkinja Brigita Berič, pomočnica ravnatelja 

Martina Vogrinec. 

Sestanek vodi predsednica sveta Suzana Rauter. 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Razrešitev in imenovanje nove članice Sveta šole 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta šole v š. l. 2008/09 
4. Obravnava Letnega poročila za leto 2008 
5. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 
6. Register tveganj 
7. Soglasje Sveta šole k delu plače za delovno uspešnost 
8. Vloga za povrnitev stroškov šolanja 
9. Razno 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1 

Svet šole ugotavlja, da je sklepčen in sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

2. Razrešitev in imenovanje nove članice Sveta šole 

Ga. Martina Vogrinec je bila izvoljena v Svet šole s strani zaposlenih. Ker je bila imenovana za 

pomočnico ravnatelja, te funkcije ne more več opravljati (8. odstavek 46. člena ZOFVI, Uradni list 

RS, št. 16/07 in 36/08). Izvedene so bile ponovne volitve med zaposlenimi, kjer je bila izvoljena 

Tanja Bigec 

Sklep št. 2 

Svet šole razrešuje ga. Martino Vogrinec in potrjuje ga. Tanjo Bigec, kot predstavnico zaposlenih 

v Svet šole. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta šole v š. l. 2008/09 

Zapisnik je bil posredovan z vabilom. Prisotni člani Sveta šole niso imeli pripomb. 
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Sklep št. 3 

Svet šole potrjuje Zapisnik 1. seje Sveta šole v šolskem letu 2008/2009 z dne 10. 10. 2008. 

4. Obravnava Letnega poročila za leto 2008 

Gradivo je bilo posredovano z vabilom.. Poročilo je podal ravnatelj in računovodkinja.. Po krajši 

razpravi, kjer so člani spraševali o posameznih postavakah je bil sprejet naslednji sklep. 

Sklep št. 4 

Svet šole potrjuje Letno poročilo za leto 2008 ter sklene, da se presežek prihodkov nad odhodki 

nameni za investicije. 

5. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

Gradivo je priloženo. Ocenitev je potekala po predloženem obrazcu, ki vrednoti delovno uspešnost 

ravnatelja.  Potekala je javno razen pri točki točki 4, ki se nanaša na obseg in kakovost 

sodelovanja direktorja/vanatelja z organi zavoda, s starši, dijaki in z ustanoviteljem, ki je potekala 

tajno. 

Sklep št. 5 

Ravnatelj je dosegel  61,1%  vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno 

uspešnost. 

6. Register tveganj 

Na osnovi Zakona o javnih financah in Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS za 

obdobje 2005-2008 smo vzpostavili register tveganj (v prilogi). Pripomb ni bilo. 

Sklep št. 6 

Svet šole se je seznanil z Registrom tveganj in ga potrjuje. 

7. Soglasje Sveta šole k delu plače za delovno uspešnost 

Ravnatelj je članom Sveta šole dal pojasnilo, zakaj mora Svet Šole dati soglasje in jih seznanil z 

dopisom MŠŠ, ki se nahaja v prilogi zapisnika.  

Sklep št. 7 

 

Svet šole daje soglasje ravnatelju Zvonku Kustecu k 10% delu plače za delovno uspešnost iz 

naslova povečanega obsega dela, ki izhaja izključno iz naslova povečanega obsega dela v 

Konzorciju splošnih gimnazij. 

8. Vloga za povrnitev stroškov šolanja 

 

Vloga za povračilo stroškov za izobraževanje iz realitetne terapije za prof. psihologije Jasno Čirič. 

Vloga je bila obravnavana in potrjena za 50% povrnitve stroškov šolnine  s priporočilom, da 

omenjena delavka ostane na delovnem mestu do konca šolskega leta 2008/09. 
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. 

Sklep št. 8 

Svet šole odobrava povrnitev stroškov dodatnega izobraževanja Jasni Čirič, prof. prishologije  v 

višini 50 %  od 1524,40 €. 

9. Razno 

- Poslovni načrt za leto 2009 

- Manjkajoča člana Sveta šole s strani ustanovitelja 

 

 Ravnatelj je člane Sveta šole informiral, da bo Poslovni načrt za leto 2009 nared za obravnavo 

takoj, ko Ministrstvo za šolstvo in šport izda navodila za finančni del Poslovnega načrta. 

 Ravnatelj je prisotne informiral, da je 1. oktobra 2009 ponovno pozval Ministrstvo za šolstvo 

in šport, da imenuje dva predstavnika ustanovitelja v Svet šole. 

 Drugih razprav ni bilo. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:  Predsednica Sveta šole: 

Tončka Balažič  Suzana Rauter 

 


