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ZAPISNIK 13. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 
obdobju 2012-2016 

 
Seja je potekala v ponedeljek, 24. 2. 2014, ob 19.00 uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, J. Boštjančič, D. Košir, S. Kralj (ravnateljica), B. Pečnik (sindikalna 
zaupnica), B. J. Fleten, F. Srnec, M. Petras, J. Janša, S. Burja (zunanja računovodkinja) 

Opravičeno odsotni: B. Petkovič, B. Skodlar 

Neopravičeno odsotni: B. Zagorc 

 

Jana Janša je pozdravila vse prisotne in predlagala nekoliko spremenjeni dnevni red (5. in 6. točka): 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje (priloga) 

2. Potrditev letnega poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 2013 (gradivo) 

3. Potrditev finančnega načrta za leto 2014 (gradivo) 

4. Potrditev novega dobavitelja kosil za šolsko leto 2014/15 

5. Aktualne zadeve 
6. Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice (navodila, obrazec, poročilo ravnateljice 

– gradivo). 

 

Ad1) 

Člani sveta zavoda so se strinjali s spremenjenim dnevnim redom. 
Predsednica je zaprosila za potrditev korespondenčnih sej (10., 11. in 12. korespondenčne seje). 

Člani sveta so soglasno potrdili zapisnike korespondenčnih sej, zato je bil sprejet 

Sklep 1.: potrdijo se zapisniki 10., 11. in 12. korespondenčne seje. 

 

Sklep 2.: zapisnik zadnje, 9.redne seje sveta zavoda se potrdi. 

 
 

 

Ad2) 

Ravnateljica je pojasnila, da bo v končno letno poročilo uvrstila tudi tekmovanja v Prvi pomoči ter 

Priprave na naravne nesreče. 
Člani sveta zavoda so gradivo prebrali in niso imeli dodatnih vprašanj. 

 

Ga. Burja je na kratko obrazložila finančno poslovanje za leto 2013: 

- 3-mesečne bilance, 

- Polletna poročila, 

- Poračun regresa, 
- Odprava plačnih nesorazmerij. Po navodilih MIZŠ bo prvo izplačilo vplivalo na poslovni izid za leto 

2013, 

- MIZŠ poslan zahtevek za 31.877,00 EUR (plačna nesorazmerja). Denar bo delavcem v celoti 

izplačan do petka, 28. 2. 2014, 

- Šola posluje pozitivno, 
- Ustvarjen je bil dobiček v višini 183,00 EUR. 

 

Člani sveta zavoda niso imeli pripomb ali vprašanj, zato sta bila sprejeta 

 

Sklep 3.: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo letno poročilo o poslovnem in finančnem 

poslovanju za leto 2013. 
 

Sklep 4.: člani sveta zavoda se strinjajo, da dobiček v višini 183,00 EUR šola nameni nakupu 

učnih pripomočkov. 

 

Ad3) 
Ga. Burja je na kratko povzela finančni načrt za leto 2014 in povedala, da bo na osnovi rebalansa 

potrebno finančni načrt spremeniti. 

Člane sveta zavoda je zaprosila za potrditev finančnega načrta in ker ni bilo vprašanj in pripomb, je 

bil sprejet 

Sklep 5.: finančni načrt za leto 2014 se potrdi. 



Ad4) 

Ravnateljica je pojasnila, da je bil na moščanskem aktivu ravnateljev sprejet sklep o zamenjavi 

dobavitelja prehrane. V novem šolskem letu nam bodo hrano dostavljali iz OŠ Polje. Cena kosil bo 
približno 10 do 15 centov višja; se bo pa podražitev zgodila tudi na OŠ Fužine. 

Člani sveta zavoda niso imeli pripomb na menjavo dobavitelja, zato je bil sprejet 

Sklep 6.: člani sveta zavoda se strinjajo z menjavo dobavitelja prehrane - OŠ Polje, s 1. 9. 

2014. 

 

Ad5) 
Ravnateljica je na kratko pojasnilo poročilo revizijske hiše ABC revizija. V lanskem letu so 

preverjali kontrolni sistem pri izplačilu plač. 

Glede na to, da je delo v šolah specifično, nekateri revizijski sklepi niso smiselni, o čemer so se 

pogovarjali tudi na aktivih ravnateljev. 

Do 3. marca je potrebno pismeno odgovoriti na pripombe revizijske hiše. 
Od letošnjega leta dalje naj bi revizijo izvajala notranja revizija MOL-a. 

 

Ad6) 

Na vrsti je bilo ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice; predsednica sveta zavoda je na kratko 

pojasnila kriterije ocenjevanja in člani sveta zavoda so soglasno ocenili (obrazec – priloga): 

 
1.) Realizacija obsega programa – do 25%     25% 

2.) Kakovost izvedbe programa – 35%     35% 

3.) Razvojna naravnanost zavoda – 35%     33% 

4.) Zagotavljanje materialnih pogojev – 5%     5% 

 
Skupna ocena je 98%. 

 

Člani sveta zavoda so izrazili zadovoljstvo in pohvalili delo ravnateljice, obenem pa izpostavili 

vprašanje, čemu ocenjevanje, saj za uspešnost ne bo prejela nobene nagrade. 

 

 
 

Seja se je končala ob 20.10 uri. 

 

 

 
Zapisala:        Predsednica seta zavoda: 

Rjabina Hočevar       Jana Janša 

 

 


