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Zavod OŠ Breg 

Rogaška c. 6 

2250 Ptuj         

 

Svet zavoda 

 

 ZAPISNIK 

 
13. redne seje Sveta zavoda OŠ Breg, ki je bila v sredo, dne 25. 2. 2015 ob 18. uri v učilnici  

BU03. 

 

Prisotni:  

Aleš Bezjak, Jasna Brec, Mija Jeršič, Bojan Kolednik, Gorazd Orešek, Janez Rožmarin, Brigita 

Tumpej, Tadej Trstenjak, Aleksandra Vorih, Melanija Zavec 

 

Opravičeno odsotni:  

ga. Alenka Čuš, g. Branimir Komel – predstavnik sindikata 

 

Vabljeni gosti: 

g. Milan Fakin, g. Aleš Dajčman 

 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti seje Sveta zavoda 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta zavoda 

4. Pregled in potrditev 3. korespodenčne seje Sveta zavoda 

5. Obravnava in sprejem Poročila inventurne komisije 

6. Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2014 (poslovni in finančni del) 

7. Poročilo vzgojno izobraževalnega dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 

8. Ocena uspešnosti ravnatelja za leto 2014 

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno 

    

 

 

Add1 

Predsednica Sveta zavoda je pozdravila člane Sveta zavoda. Ugotovila je, da je na seji prisotnih 

9 članov Sveta zavoda. S tem je 13. redna seja Sveta zavoda OŠ Breg sklepčna. 

 

 

Add2 

 

1. SKLEP: 

Dnevni red je bil soglasno potrjen z 9 glasovi. 

  

 

Ob 18.05 uri se seje udeleži g. Bezjak, tako da je prisotnih 10 članov Sveta zavoda. 
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Add3 

 

2. SKLEP:  

Zapisnik 12. redne seje Sveta zavoda je bil soglasno potrjen z 10 glasovi. 

 

Add4 

 

3. SKLEP:  

Zapisnik 3. korespodenčne seje Sveta zavoda je bil soglasno potrjen z 10 glasovi. 

 

Add5 

 

Predsednik inventurne komisije g. Aleš Dajčman predstavi Poročilo inventurne komisije. 

 

4. SKLEP: 

Poročilo inventurne komisije je bilo soglasno potrjeno z 10 glasovi.  

 

 

Add6 

 

G. ravnatelj predstavi poslovni del Letnega poročila za leto 2014. 

 

Ga. računovodkinja predstavi finančni del Letnega poročila za leto 2014.  

 

5. SKLEP: 

Letno poročilo za leto 2014 (poslovni in finančni del) je bilo soglasno potrjeno z 10 glasovi. 

 

 

Add7 

 

G. ravnatelj predstavi članom Sveta zavoda Poročilo vzgojno izobraževalnega dela ob koncu 1. 

ocenjevalnega obdobja. 

 

Ob 19.05 sejo zapusti g. Orešek. 

 

Add8 

 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Brec prosi g. ravnatelja, da pri tej točki zapusti sejo Sveta zavoda. 

Ga. Brec prebere okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport za ocenjevanje 

delovne uspešnosti ravnatelja, predstavi področja katera se ocenjujejo ter pove, da na podlagi 19. 

člena pravilnika ravnatelj ni opravičen do dela plače za delovno uspešnost. 

 

 

6. SKLEP: 

Ravnatelj OŠ Breg, g. Milan Fakin je dosegel 96 % vrednost meril za ugotavljanje delovne 

uspešnosti ravnatelja. 

Sklep je bil soglasno potrjen z 9 glasovi. 

 

 



 3 

Add9 
 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razredu osnovne 

šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis za vključitev osnovnih 

šol v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu osnovne šole v šolske letu 2015/2016. 

Osnovna šola Breg bi se rada prijavila na ta razpis, rok za prijavo je do 3. 3. 2015.  

Ker za prijavo na razpis šola potrebuje soglasje Sveta zavoda, g. ravnatelj prosi člane Sveta 

zavoda, da sprejmejo sklep, da soglašajo o vključitvi šole Breg v postopno uvajanje prvega 

tujega jezika v 2 .razredu osnovne šole.  

Šola bo o izboru obveščena najkasneje do 31. 5. 2015. 

 

7. SKLEP: 

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. 

razred osnovne šole (Ur.l.RS, št. 20/14) Svet zavoda soglasno sprejme sklep o vključitvi šole v 

postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole in o izbiri prvega tujega jezika. 

Sklep je bil soglasno potrjen z 9 glasovi.  

 

 

Add10 
 

Ga. predsednica Sveta zavoda pove članom Sveta zavoda, da je konec meseca januarja (21. 1. 

2015) na naslov Sveta zavoda in na naslov g. ravnatelja prispela anonimna pritožba na delo 

učiteljice. Zapisala jo je skupina staršev. Zapisali so, da se jim ne zdi sprejemljivo obnašanje do 

staršev, učencev ter njen pristop. Starši želijo, da se ukrepa takoj. 

Delavko sta g. ravnatelj in ga. predsednica Sveta zavoda takoj poklicala na razgovor o tej 

tematiki. 

 

Člani Sveta zavoda soglasno predlagajo, da se ponovno predstavnikom Sveta staršev predstavi 

postopke/smernice o morebitnih pritožbah in sicer: 

1. učitelj, 

2. razrednik, 

3. šolska svetovalna služba, 

4. ravnatelj. 

 

 

Seja Sveta zavoda se je zaključila ob 20.25 uri. 

 

 

 

Zapisničarka:       Predsednica Sveta zavoda: 

Maja Štrucl                    Jasna Brec          

 


