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ZAPISNIK 19. SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 2012-
2016 

 
Seja je potekala v ponedeljek, 2. 3. 2015, ob 19. uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, J. Boštjančič, S. Kralj (ravnateljica), J. Janša, B. Skodlar, F. Srnec, M. 

Petras, D. Košir, S. Burja (računovodkinja) 

 

 

Odsotni: B. Zagorc, B. J. Fleten, B. Petkovič 
 

 
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red: 

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

2.  Potrditev letnega poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 2014 (priloga). 

3.  Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice (priloga). 

4.  Poročilo o notranji reviziji (priloga). 

5.  Aktualne zadeve: 
- Vzgojni načrt (priloga) 

- Šolska prehrana 

- Poročilo o inšpekcijskih nadzorih 

- Sklep MIZŠ o zmanjšanju materialnih stroškov (priloga)  

 

Predsednica je predlagala zamenjavo 3. in 5. točke dnevnega reda zaradi ugotavljanja in ocenjevanja 
delovne uspešnosti ravnateljice, pri katerem ravnateljica ne bo prisotna. Člane sveta je prosila, da 

pripombe na zapisnik podajo v osmih dneh od prejema zapisnika, kot je določeno v poslovniku. 

 

 Ad1)  

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

Sklep 1/19: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo zapisnik 18. redne seje ter dnevni red. 

 

Ad2) 

Računovodkinja ga. Saša Burja  je podrobno razložila letno poročilo o poslovnem in finančnem poslovanju 

za leto 2014 (priloga). Člani sveta niso imeli vprašanj ali pripomb na omenjeno poročilo, zato je bil 
soglasno sprejet 

 

Sklep 2/19: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo letno poročilo o poslovnem in finančnem 

poslovanju za leto 2014. Z dobičkom se pokrije del stroškov za nabavo novih senčil v prizidku. 

 
Ad5) 

Ravnateljica je predstavila popravke oz. spremembe v Vzgojnem načrtu, s katerimi je predhodno seznanila 

tudi svet staršev. Člani zavoda so spremenjeni Vzgojni načrt soglasno potrdili. 

 

Sklep 3/19: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo spremenjeni Vzgojni načrt. 

 
Ravnateljica je predlagala spremembo dobavitelja kosil, in sicer Vrtec Zelena jama, zaradi česar se  

spremeni tudi cena, in sicer bo cena kosil za 0,15 € višja.  

Predlagala je, da se vodji šolske prehrane zaradi  povečanega obsega dela (zaradi vse pogostejših diet in 

raznolike prehrane) prizna 10 % dodatek k osnovni plači iz tržne dejavnosti.  

Člani sveta so vse predloge soglasno potrdili. 
 



Sklep 4/19: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo zamenjavo dobavitelja prehrane – Vrtec Zelena 
jama.  

Sklep 5/19: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo dvig cene kosila za 0,15 € (zaradi zamenjave 

dobavitelja). 

Sklep 6/19: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo, da se vodji prehrane iz tržne dejavnosti nameni 

dodatek k osnovni plači v višini 10 %. 
 

Ravnateljica je na kratko poročala o vseh inšpekcijskih nadzorih v obdobju od 2009 do 2015. 

Ravnateljica je tudi na kratko poročala o Sklepu MIZŠ o zmanjšanju materialnih stroškov. (priloga) 

 

Ad4) 

Ravnateljica je na kratko poročala o notranji reviziji (priloga). Člani sveta niso imeli vprašanj. 
 

Ad3) 

Člani sveta zavoda so ocenjevali delovno uspešnost ravnateljice. Po kratki razpravi so soglasno sprejeli  

 

Sklep 7/19: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo, da delovna uspešnost ravnateljice v obdobju 

2013-2014 dosega 100 % vrednosti meril za ugotavljanje in ocenjevanje dela plače za delovno 
uspešnost. 

 

 
Seja se je zaključila ob 20. uri. 

 

 
Zapisal:         Predsednica: 

Damijan Košir         Jana Janša 

 


