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ZAPISNIK 26. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 
obdobju 2012-2016 

 
Seja je potekala v ponedeljek, 29. 2. 2016, ob 19. 15 uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, J. Boštjančič, S. Kralj (ravnateljica), B. Skodlar, M. Petras, B. Jordan 

Fleten, B. Petkovič, B. Gros 

 

Opr. odsotni: J. Janša, D. Košir, F. Srnec 

Neopr. odsotni: B. Zagorc 
 

 
Namestnica predsednice je pozdravila vse prisotne, ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji dnevni 
red: 

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

2. Potrditev letnega poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 2015 (priloga). 

3. Aktualne zadeve: cene šolske prehrane, razvojni načrt 2016-2020. 

4. Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice. 
 

 

 Ad1)  

Na zapisnike in dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil sprejet  

 

Sklep 1/26: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo zapisnike 23. redne seje, 24. in 25. dopisnih sej 
ter dnevni red. Zapisniki se obesijo na šolsko spletno stran. 

 

Ad2) 

Šolska zunanja računovodkinja, gospa Saša Burja, je na kratko predstavila poročila o poslovnem in 

finančnem poslovanju. Ker so člani sveta pred sejo dobili vsa gradiva, na poročilo niso imeli pripomb 
oziroma vprašanj, zato je bil sprejet 

 

Sklep 2/26: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo poslovno in finančno poslovanje za leto 2015. 

 

Ad3) 

Ravnateljica je predlagala podražitev kosila in popoldanske malice (obrazložitev priloga zapisniku). Po 
krajši razpravi so se člani sveta šole strinjali, da se malo kosilo podraži za 0,10 EUR, veliko kosilo za 0,10 

EUR in popoldanska malica za 0,11 EUR. Starši bodo obvestilo o podražitvi prejeli s položnicami. 

Podražitev bo veljala s 1. 4. 2016. Sprejet je bil sklep 

 

Sklep 3/26: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo podražitev MK za 0,10 EUR, VK za 0,10 EUR in 
PM za 0,11 EUR. 

 

Ravnateljica je na kratko obrazložila razvojni načrt šole za prihodnja štiri leta. 

Izpostavila je ekskurzijo v Munchen od 4. do 5. 4. 2016, katere se bodo udeležili nadarjeni učenci in 

učenci ŠSP. Člane sveta je zaprosila za soglasje in ker ni bilo pripomb, je bil sprejet 

 
Sklep 4/26: člani sveta zavoda soglašajo z nadstandarnim programom ekskurzije nadarjenih v 

Munchen. 

 

Povedala je tudi, da nas je ponovno obiskala inšpekcija v zvezi prenizke ograje na stopnišču, katero bo 

potrebno sanirati do konca leta 2016. Ker tega zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo storili, smo 
dobili kazen v višini 200,00 EUR. 



V bodoče prve razrede imamo trenutno vpisanih 31 otrok, predvidevamo pa, da jih bo okrog 40. 
 

Ad4) 

Ravnateljica je zapustila sejo in člani sveta so ugotavljali in ocenjevali delovno uspešnost ravnateljice za 

koledarsko leto 2015.  

Ugotovitve: 
- Realizacija obsega programa   25 % 

- Kakovost izvedbe programa   35 % 

- Razvojna naravnanost zavoda  35 % 

- Zagotavljanje materialnih pogojev    5 % 

 

Vsota vseh doseženih odstotkov dosega 100 %.  
 

Člani sveta zavoda so sprejeli  

 

Sklep 5/26: ravnateljica simona Kralj je s strani članov sveta zavoda pridobila 100 % oceno za 

koledarsko leto 2015. 

 
Seja se je zaključila ob 19.50. uri. 

 

 

Zapisala:        Namestnica predsednice: 

Rjabina Hočevar       Katarina Mustafić   
       

 


