ZAPISNIK
8. seje Sveta šole, ki je potekala v torek, 26. 05. 2015, ob 18. uri na OŠ Jurija Dalmatina
Krško, v zbornici šole.
Prisotni: člani Sveta šole: Breznikar Urška (prisotna do 3. točke), Dimc Bojana, Kerin
Zorica, Škrabar Nataša, Cvetkovič Mateja, Gelb Toth Tjaša, Rihter Andreja, Volčanšek Aleš,
Šiško Dušan, Kukovičič Miloš
- pomočnica ravnateljice - Valentina Gerjevič (prisotna po točki št. 3 imenovanje ravnatelja), Metka Pavlič – računovodkinja, zapisnikarica - Renata
Županc
Opravičeno odsotni: Antonija Glas Smodič-ravnateljica, Vidmar Miroslav
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 7. seje Sveta šole
Imenovanje ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško
Sprejem spremembe finančnega načrta za leto 2015
Seznanitev članov Sveta šole o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in
učnih gradiv za 2015/16
Informacije o novostih v šolskem letu 2015/16
Sprejem sklepa o prenehanju delovnega razmerja ga. Antonije Glas
Smodič s 30.6.2015
Pobude in vprašanja
Razno

Predsednica Sveta šole, ga. Urška Breznikar je pričela sejo s pozdravom in ugotovitvijo, da je
Svet sklepčen. Vsi člani Sveta šole so ob vabilu po elektronski pošti prejeli tudi dnevni red
seje.
Ga. Urška Breznikar je predlagala dopolnitev dnevnega reda:
Doda se točka 2: »Seznanitev članov Sveta šole z odstopno izjavo predsednice Sveta šole.«
Ostale točke se tako pomaknejo, seja se konča s točko 9. »Razno.«
Člani Sveta šole so soglasno potrdili dnevni red.
Ad. 1.
Zapisnik 7. seje so vsi člani Sveta šole prejeli v elektronski obliki.
Člani so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 6. seje.
SKLEP 41: Zapisnik 7. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.

Ad. 2.
Predsednica Sveta šole, ga. Urška Breznikar je podala naslednjo odstopno izjavo:
»Spodaj podpisana Urška Breznikar, predsednica Sveta šole, obveščam Svet šole, da
odstopam s funkcije predsednice Sveta šole in iz Sveta šole.
Odstopam zaradi osebnih razlogov.«
Predlagala je, da delo predsednika do septembra nadaljuje namestnik, g. Dušan Šiško. V
mesecu septembru pa bo potrebno izpeljati volitve in imenovati novega predsednika. Volilna
komisija se mora sestati in ugotoviti, kdo je naslednji, ki je na volitvah predstavnikov šole kot
šesti po vrsti dobil največ glasov. Imeti mora najmanj 5% vseh, ki so glasovali.
Ga Urška Breznikar se je članom zahvalila za sodelovanje ter jim zaželela uspešno
sodelovanje tudi v prihodnje.
Nadalje je mesto in vodenje seje predala namestniku predsednice Sveta zavoda, g. Dušanu
Šišku, sama pa se izločila iz glasovanja in seje.
Sklep št. 42: Predsednica Sveta šole, ga. Urška Breznikar odstopa s funkcije predsednice
Sveta šole in iz Sveta šole, njeno delo bo do meseca septembra 2015 nadaljeval njen
namestnik g. Dušan Šiško. V mesecu septembru bomo izpeljali volitve, na katerih bomo
imenovali novega predsednika sveta in potrdili novega člana.
Ad. 3. Imenovanje ravnatelja/ravnateljice OŠ Jurija Dalmatina Krško
Svet šole je dne, 23.4.2015 prejel pisno mnenje ministra za izobraževanje, znanost in šport.
Mnenje k predlogu za imenovanje ga. Valentine Gerjevič za ravnateljico OŠ Jurija Dalmatina
Krško, št. 0141-85/2015/2, je pozitivno.
Minister meni, da izbrana kandidatka izpolnjuje pogoje za ravnateljico.
Svet je torej prejel tudi mnenje ministra in tako sledi naslednji korak, odločanje o imenovanju
ravnatelja s sklepom.
Člani Sveta šole so soglasno potrdili sklep o imenovanju ravnateljice Valentine Gerjevič, za
obdobje od 1.7.2015 do 30.6.2020.
SKLEP št. 43:
1. Na delovno mesto ravnateljice zavoda se imenuje kandidatko VALENTINO
GERJEVIČ, rojeno 17. oktobra 1965, v Novem mestu, stanujočo Šentlenart 77, Bržice,
zaposleno na delovnem mestu pomočnice ravnateljice Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško,
po poklicu profesorica razrednega pouka, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa in ima opravljen
ravnateljski izpit.
2. Izbrana kandidatka, ki je zaposlena za nedoločen čas na OŠ Jurija Dalmatina Krško, je
imenovana na delovno mesto ravnateljice, za dobo 5 let, od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020.
3. Imenovani kandidatki od začetka mandata pripadajo pravice za delovno mesto ravnateljice,
ko pred tem podpiše pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, na katerega je bila izbrana in
imenovana.

4. Gospe Valentini Gerjevič se določijo pripadajoče pravice iz naslova delovnega razmerja s
pogodbo o zaposlitvi.
Obrazložitev:
Svet zavoda Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško je v Šolskih razgledih, dne 6.3.2015
razpisal prosto delovno mesto ravnatelja. Na razpis se je prijavila ena kandidatka, njena
vloga je prispela pravočasno.
Svet je izbral kandidatko VALENTINO GERJEVIČ, ki izpolnjuje vse pogoje razpisa in ima
opravljen ravnateljski izpit.
Pred odločanjem o izbiri o prijavljeni kandidatki je Svet zavoda Osnovne šole Jurija
Dalmatina Krško za mnenje o kandidatki zaprosil dne, 19.3.2015, Občino Krško kot
ustanoviteljico, Svet staršev Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško in strokovni organ
Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. Vsi zaprošeni organi so podali mnenja o kandidatki.
Občinski svet občine Krško je podal dne, 31.3.2015 014-6/2015-O305 pozitivno mnenje za
izbrano kandidatko.
Svet staršev je podal dne 3.4.2015 pozitivno mnenje za izbrano
kandidatko, ter učiteljski zbor, je podal dne, 08.4.2015, pod št. 194/2015 prav tako pozitivno
mnenje za izbrano kandidatko.
Po izbiri in pred imenovanjem kandidatke je Svet za izbrano kandidatko zaprosil za mnenje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Minister je k izbiri kandidatke podal pozitivno
mnenje dne, 23.04.2015, pod številko 0141-85/2015/2.
Svet zavoda je v opravljenem postopku izbire in imenovanja odločil, da je kandidatka
VALENTINA GERJEVIČ, delavka Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, zaposlena na
delovnem mestu pomočnice ravnateljice in tako pozna stanje v zavodih vzgoje in
izobraževanja ter težave, ki v današnji gospodarski situaciji niso obšle tudi javnih zavodov.
Svet je pri izbiri upošteval zlasti njene izkušnje, ki si jih je kot pomočnica ravnateljice
pridobila v preteklih letih in pridobljena pozitivna mnenja s strani Sveta staršev, lokalne
skupnosti in strokovnega organa šole. Prav tako je upošteval njeno strokovno znanje,
sposobnosti, delovne uspehe in osebnostne lastnosti ter dejstvo, da izhaja iz domačega okolja
in da je njeno delo ves čas neposredno vpeto v družbeno dogajanje v kraju.
Svet je odločil, da izbrana kandidatka prične z delom ravnateljice, dne 1.7.2015, dan potem,
ko dotedanji ravnateljici preneha mandat.
S tem je sklep utemeljen.

Ad.4. Sprejem spremembe finančnega načrta za leto 2015
Ga Metka Pavlič, računovodkinja je povedala, da smo dne, 23.3.2015 iz strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport prejeli Sklep o obsegu financiranja dejavnosti za leto 2015.
Ministrstvo je sredstva za leto 2015 zmanjšalo, zato je potrebno sprejeti spremembo
finančnega načrta.
Prav tako je prisotne seznanila z ukinitvijo blagajniškega poslovanja na šoli, z dnem,
1.7.2015. Omenjeno pomeni plačevanje preko položnic in trajnikov, nič več z gotovino na
blagajni šole.

SKLEP 44: Svet šole na podlagi sklepa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o
obsegu financiranja dejavnosti v letu 2015, potrdi in sprejme spremembe finančnega
načrta za leto 2015.
Ad. 5. Seznanitev članov Sveta šole o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in učnih
gradiv za šolsko leto 2015/16
Člani Sveta šole so ob vabilu na sejo v prilogi prejeli tudi seznam predlaganih delovnih
zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2015/16.
Pomočnica ravnateljice, ga. Valentina Gerjevič je povedala, da se je na seznamu, ki so ga
prejeli člani Sveta starše pojavila napaka, zato bodo člani Sveta staršev Sklep o potrditvi
predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2015/16 sprejeli na
korespondenčni seji. Seznam gradiva jim bo poslan ponovno. G. Aleš Volčanšek, predsednik
Sveta staršev je omenjenemu pritrdil.

Ad. 6. Informacije o novostih v šolskem letu 2015/16
Valentina Gerjevič, pomočnica ravnateljice je poročala o novostih v šolskem letu 2015/16.
- V 5. in 8. razred vstopa neobvezni izbirni predmet (NEM, ŠPORT, THV, UM,
RAČUNALNIŠTVO). Učenci so dobili katalog s prijavnico, kjer se lahko
prijavijo. Na osnovi prijav se bo določilo, kateri izbirni predmeti se bodo v
naslednjem šolskem letu tudi izvajali.
- Pouk nivojskih skupin (ANG, MAT, SLO) bo potekal v 8. in 9. razredu.
- V šolskem letu 2015/16 bodo 4 oddelki 1. razreda, kar pomeni 1 čisti oddelek
več (31) kot v letošnjem šolskem letu.
- Najverjetneje se bo nadaljeval tudi projekt Zdrav življenjski slog, potrditev
dobimo v juliju, ko se bo izvedla tudi prijava na projekt.
- Prenova šole
Ad. 7. Sprejem sklepa o prenehanju delovnega razmerja ga. Antonije Glas Smodič s
30.6.2015
Prisotni člani so bili seznanjeni s prenehanjem mandata sedanji ravnateljici Antoniji Glas
Smodič, prav tako pa se ga. Antonija Glas Smodič z istim dnem tudi upokoji, zato je svet
sprejel naslednji sklep:
SKLEP št. 45: Svet zavoda sprejme sklep o prenehanju delovnega razmerja ga. Antonije
Glas Smodič, z dnem, 30.6.2015, ko ji poteče 5-letni mandat ravnateljevanja, z istim
dnem pa se tudi upokoji.
Ad. 8. Pobude in vprašanja
Kot je bilo zapisano v sklepu številka 40 na prejšnji seji Sveta šole, je bil na Občino Krško
posredovan dopis, kjer smo opisali potrebo po nadaljnjem delovanju ter čim prejšnji obnovi
šolskega bazena.

Ad. 9. Razno
G. Šiško predlaga, da se vrata na igrišče iz strani vrtca zaprejo, obiskovalci igrišča pa bi imeli
odprt vstop iz strani šole.
Člani sveta so se s predlaganim strinjali.

Seja se je zaključila ob 18.30 uri

Zapisala:
Renata Županc

Namestnik predsednice Sveta zavoda:
Dušan Šiško

