
 
ZAPISNIK  

 

 

4. seje Sveta zavoda Osnovne šole Bakovci, ki je bila v torek, 12. 3. 2019, ob 16.30, v 

zbornici šole. 

 

Prisotni: predstavniki Sveta zavoda OŠ Bakovci po listi prisotnosti 

 

Drugi vabljeni:  

 

 Ravnateljica, direktorica JV VIZ, računovodja JV VIZ, predsednica sindikata OŠ Bakovci  

 

 

K točki 1 

 

Sejo Sveta zavoda je vodila predsednica sveta zavoda, zapisnik je pisal član sveta zavoda, 

overiteljica je bila članica sveta zavoda. 

 

Predsednica sveta zavoda je predlagala naslednji dnevni red: 

 
1. Ugotovitev navzočnosti, sprejem dnevnega reda in zapisnika zadnje seje 

2. Obravnava Letnega poročila za leto 2018 s poročilom o samoevalvaciji šole in uresničevanju 

vzgojnega načrta 

3. Poročilo inventurne komisije o izvedenem popisu na dan 31. 12. 2018 

4. Delovna uspešnost ravnatelja/ice za preteklo poslovno leto 

5. Pobude, predlogi in mnenja 

6. Razno 

 

 

 

K točki 1 

 

Na seji je bilo prisotnih 10 članov zavoda OŠ Bakovci. Predsednica ugotavlja, da je svet 

sklepčen in predstavi predlog dnevnega reda. Na dnevni red ni pripomb, zato  predlaga potrditev 

dnevnega reda. 

 

SKLEP št. 1: Sprejme se dnevni red 4. seje sveta zavoda OŠ Bakovci. 

 

Predsednica predstavi zapisnik in sklepe 3. seje sveta zavoda OŠ Bakovci. Na zapisnik ni 

vsebinskih pripomb, zato  predlaga sprejem zapisnika v predlagani obliki. 

 

SKLEP št. 2: Sprejme se zapisnik 3. seje sveta zavoda OŠ Bakovci. 

 

 

K točki 2 

Ravnateljica OŠ Bakovci je podala letno poročilo za leto 2018 s poročilom o samoevalvaciji šole 

in uresničevanju vzgojnega načrta. 

Računovodja JZ VIZ je podal finančni del poslovnega poročila. 



 
Podani so bili naslednji zaključki in sklepi:  

 

1. Šola je poslovno leto zaključila z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v 

znesku 501,71 €. 

2. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 v znesku 51, 71 evra se nameni za 

investicije. 

3. Ocenjuje se, da je bilo upravljanje in gospodarjenje s sredstvi MIZŠ in lokalne skupnosti 

namensko, učinkovito in gospodarno, s čimer so tudi izpolnjeni osnovni pogoji za 

celovito uresničevanje vseh pravic zaposlenih iz delovnega razmerja. 

4. Ugotavlja se, da je šola uresničila vse cilje, ki jih je sprejela za leto 2018 v skladu z 

razpoložljivimi sredstvi. 

5. Predlaga se, da šola nadaljuje z izvrševanjem svojih ciljev ter planskih nalog za leto 

2019, poleg izvajanja redne dejavnosti pa so to zlasti investicijska vzdrževanja in nabava 

opreme in učne tehnologije. 

 

SKLEP št. 3: Sprejme se letno poročilo za leto 2018, poročilo o samoevalvaciji šole in 

uresničevanju vzgojnega načrta. 

 

Predsednica sveta zavoda je seznanila prisotne člane sveta zavoda OŠ Bakovci, da je za sprejetje 

finančnega in kadrovskega načrta OŠ Bakovci predvidena dodatna seja, saj občini Murska 

Sobota in Beltinci še nista posredovali potrebnih izhodišč za izdelavo le-tega. Člani so se 

strinjali, da se v ta namen opravi korespondenčna seja. 

 

Ravnateljica je predstavila finančni in kadrovski načrt ter program dela za leto 2019. 

 

SKLEP št.4: Člani sveta zavoda soglasno sprejmejo, da se za sprejetje kadrovskega in 

finančnega načrta opravi korespondenčna seja. 

 

K točki 3 

 

Predsednica sveta zavoda je prebrala inventurno poročilo, ki ga je pripravil tajnik OŠ Bakovci. 

 

SKLEP št. 4: Svet zavoda je soglasno sprejel poročilo inventurne komisije o izvedenem 

popisu na dan 31.12.2018. 

 

 

K točki 4 

 

Vsako leto se ocenjuje delovna uspešnost ravnatelja po pravilniku o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev s področja šolstva. 

Ocenjevanje je potekalo po ocenjevalnem listu, ki so ga člani Sveta zavoda dobili. 

Edini merili od katerih je bila odvisna višina dela plače za delovno uspešnost ravnatelja sta: 

zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda in izpolnitev letnega programa.  

 

Izpolnitev letnega programa ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev se ovrednoti v 

skladu z naslednjimi kriteriji: 



 
 

- Realizacija obsega programa – do 25 % 

- Kakovost izvedbe programa – do 35 % 

- Razvojna naravnanost zavoda – do 35 % 

- Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 % 

 

SKLEP št. 5: Svet zavoda je na seji 12.3. 2019 ugotovil, da je ravnateljica OŠ Bakovci  

dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

 

 

K točki 5 

 

Predsednica sveta zavoda OŠ Bakovci je predstavila predlog sveta staršev za spremembo 

destinacije tehničnega dne učencev 8 in 9 razreda. Predlog pravi, da bi učenci  namesto v 

Slovensko Istro opravili tehnični dan v avstrijski Dunaj. 

 

SKLEP št. 6: Svet zavoda je soglasno sprejel predlog spremembe destinacije tehničnega 

dne. 

 

Članica sveta zavoda OŠ Bakovci je predlagala spremembo poslovnika sveta zavoda OŠ 

Bakovci. Podala je predlog, če član sveta zavoda šole OŠ Bakovci neupravičeno manjka na treh 

zaporednih sejah se ga izključi iz sveta zavoda šole. 

 

SKLEP št. 7: Svet zavoda je soglasno sprejel, da se pripravi predlog spremembe poslovnika 

sveta OŠ Bakovci. 

 

 

 

K točki 6 

Predstavnica sveta zavoda, ki je mestna svetnica Občine Murska Sobota, seznani prisotne, da je 

Občina Murska Sobota pristopila k pripravi dokumentacije in načrtovanju izgradnje kolesarske 

steze Bakovci – Dokležovje.  

 

 

zapisal                                             predsednica Sveta zavoda  

 

 

overitelj zapisnika  

 

 


