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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 

2016-2020  
 

Seja je potekala v ponedeljek, 20. 2. 2017, ob 19.00 uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: B. Zrnec, R. Richter, R. Rugelj, B. Skodlar, V. Benčan, M. L. Opaka, Ana U. Konjajeva, B. Jordan 

Fleten in povabljeni Simona Kralj ter Saša Burja 

 

Opr. odsotni: K. Jaklič, B. Petkovič in povabljena Barbara Gros. 

 
Predsednica je pozdravila vse prisotne, ravnateljica pa predlagala, da se zamenjata točki 4. in 5. dnevnega 

reda. Prisotni so se strinjali in potrdili spremenjen dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole (gradivo). 

2. Potrditev letnega poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 2016 (gradivo). 

3. Potrditev finančnega, kadrovskega načrta in programa dela za leto 2017, 2018 (gradivo). 

4. Aktualne zadeve: -popravek cenika šolske prehrane (priloga). 
5. Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice (gradivo). 

 

 

Ad1) 

Na zapisnike prisotni niso imeli pripomb, zaprosili so le, da se v bodoče pri e-korespondenci uporabi 

možnost »odgovori vsem«. Člani sveta so se strinjali in sprejet je bil 
Sklep 1/3: oba zapisnika se potrdita in obesita na šolsko spletno stran. 

 

Ad2) 

Gospa Saša Burja in ravnateljica sta na kratko povzeli poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za 

leto 2016. Ker so člani sveta dobili vsa gradiva v predogled, ni bilo vprašanj; le predlog, da se vse pripombe 
(pravopisne in slovnične) pošljejo pred sejo po e-pošti, tako da so poročila na seji brez napak. 

 

Ravnateljica je predlagala, da se glede na stanje v šoli dobiček v višini 918,00 EUR porabi za nakup 

bojlerja. 

 

Prisotni so se s predlogom strinjali in sprejeta sta bila 
Sklep 2/3: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo letno poročilo o poslovnem in finančnem 

poslovanju za leto 2016. 

Sklep 3/3: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo, da se dobiček v višini 918,00 EUR porabi za 

nakup bojlerja. 

 
Ad3) 

Člani sveta zavoda so tudi pri tej točki dobili gradiva v naprej in pripomb ni bilo. Sprejeti so bili naslednji 

sklepi: 

Sklep 4/3: člani sveta soglasno potrjujejo finančni načrt za leti 2017 in 2018. 

Sklep 5/3: člani sveta soglasno potrjujejo kadrovski načrt za leti 2017 in 2018. 

Sklep 6/3: člani sveta soglasno potrjujejo program dela za leto 2017 in 2018. 
 

Ad4) 

Ravnateljica je na kratko pojasnila obračun režijskih stroškov, ki jih je članom sveta zavoda poslala tudi 

po e-pošti in obrazložila, zakaj je prišlo na ceniku prehrane do napake. Bistveno je, da so bile staršem 

pravilno zaračunavane položnice, člane sveta zavoda pa je zaprosila za potrditev cenika šolske prehrane s 
popravljenimi zneski posameznih obrokov. V zvezi z režijskimi stroški pa je tudi povedala, da bomo z 

novim šolskim letom dobili novega ponudnika šolske prehrane in sicer Center Janeza Levca, kjer imajo 

enotno ceno malih in velikih kosil. 



Gospod Richter je glede na povedano povedal, da so sedaj razlike v režijskih stroških med malim in 

velikim kosilom več kot 100%.  Do naslednje seje v mesecu maju 2017 naj se pripravi predlog (vodstvo) – 

procentualno sprejemljiv izračun režijskih stroškov, ki bo veljal od 1. 9. 2017 dalje, ter da se naj o temu 

takrat glasuje. Režijski stroški pokrivajo stroške za pripravo in razdeljevanje obrokov v kuhinji. V to so 

zajeti materialni stroški (voda, elektrika, odvoz odpadkov …) in storitve dela (1,5 delavcev v kuhinji).  
 

Člani sveta so se seznanili z obstoječim stanjem in sprejeta sta bila 

Sklep 7/3: člani sveta soglasno potrjujejo cenik šolske prehrane 2016/17. 

Sklep 8/3: člani sveta zavoda se soglasno strinjajo, da naj do naslednje letošnje seje ostane glede 

režijskih stroškov kosil stanje kot je. Vodstvo bo pripravilo nov predlog višine režijskih stroškov za 

novo šolsko leto in se bo o pripravljenem predlogu glasovalo na naslednji seji. 
 

Ad5) 

Ravnateljica je po končani 4. točki zapustila sejo sveta šole in člani so po kratki razpravi ugotovili in 

ocenili njeno delovno uspešnost za leto 2016. Pridobila je naslednje odstotke: 

 

1. Realizacija obsega programa – do 25 %     25 % 
2. Kakovost izvedbe programa – do 35 %     35 % 

3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35 %     35 % 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %       5 % 

 

Vsota vseh doseženih odstotkov znaša 100. 
 

Sprejet je bil  

Sklep 9/3: člani sveta zavoda so soglasno ugotovili in potrdili, da delovna uspešnost ravnateljice v 

letu 2016 dosega 100 %. 

 

 
Dana je bila pobuda, da se za v naprej spremeni ura sej sveta zavoda na 18.30. Glede na to, da se je 

tokrat seja staršev končala prej (ker so predstavniki dobili odgovore na vprašanja že po e-pošti in ni bilo 

nepotrebnega zapravljanja časa), bi lahko takoj po seji staršev nadaljevali s sejo sveta šole. Seveda pa se 

bo ura sproti dogovarjala glede na obsežnost dnevnega reda na svetu staršev. 

 
Seja je bila končana ob 19.45 uri. 

 

 

Zapisala:         Predsednica sveta šole: 

Rjabina Hočevar        Martina Lešnjak Opaka 


