OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
Jarška c. 34
1122 Ljubljana

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju
2020–2024
Člani sveta šole so se sestali v torek, 2. 3. 2021 ob 18.30 preko spleta (zoom).
Prisotni: Robert Richter, Martina Lešnjak Opaka, Sebastian Svete, Elizabeta Hernaus Berlec,
Velimir Živković, Karmen Korez, Viktor Benčan, Danijel Lisec, Damijan Košir in povabljene
Tadeja Pipan, Sonja Istenič Dizdarević in Simona Kralj
Odsotni: Doroteja Senčur in Martina Kajzer (opr. odsotni)
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole (gradivo).
2. Obravnava in potrditev letnega poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za leto
2020 (gradivo).
3. Obravnava in potrditev finančnega in kadrovskega načrta ter program dela za leto 2021
(gradivo).
4. Obravnava in potrditev realizacije razvojnega načrta za š. l. 2019/20 (gradivo).
5. Aktualno.
6. Dodatek ravnateljem za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (gradivo).
7. Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice (gradivo).
Prisotni na dnevni red niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet
Sklep 1/3: dnevni red se potrdi.
Ad1)
Na zapisnik zadnje seje člani sveta niso imeli dodatnih pripomb, zato je bil sprejet
Sklep 2/3: zapisnik zadnje seje se potrdi.
Ad2)
Ravnateljica je na kratko predstavila analizo stroškov za leto 2020 (analiza priložena zapisniku).
Gospo Hernaus Berlec je zanimalo, kako je z neplačniki. Računovodkinja T. Pipan je povedala, da
je večina staršev že poravnala zapadle obveznosti.
Predsednica je poročala, da smo prejeli Poročilo službe za notranjo revizijo za leto 2020 in da v
letošnjem letu pričakujemo notranjo revizijo. Gospoda Richterja je zanimalo, na katerih področjih
bo izvedena revizija, zaprosil pa je tudi, da se vsa dokumentacija, vezana na delo sveta zavoda,
pošilja vsem članom. Predsednica je povedala, da je Poročilo napisano bolj na splošno za vse VIZ
in da v njem niso navedene podrobnosti, bomo pa članom istočasno poslali tudi Načrt službe za
notranjo revizijo v letu 2021, ki smo ga prejeli nekaj časa nazaj.
Ravnateljica je obljubila, da bo oba dokumenta poslala članom sveta jutri, dne 3. 3. 2021.
Sklep 3/3: člani sveta šole soglasno potrjujejo letno poročilo o poslovnem in finančnem
poslovanju za leto 2020.
Ad3)
Na vprašanje gospe Hernaus Berlec v zvezi šolskega sklada je bilo povedano, da je nova
namestnica gospa Judita Hrvatin. Vplačevanje v sklad je teklo nemoteno ves čas (kljub korona

zaprtju) in trenutno je na računu okrog 8.000,00 EUR. Točen znesek sem zapisala tajnica danes in
sicer je v šolskem skladu 8.766,55 EUR.
Ravnateljica se veseli prenove igrišča, ki je v planu v poletnih mesecih letos. Predvidena vrednost
del znaša 1.000.000,00 EUR.
Gospa Hernaus Berlec je pohvalila naslovnice, ki krasijo šolska poročila, s pobudo, da bi bila na
fotografijah navedena tudi ime in priimek avtorja (učenca); pohvala pa tudi sami pripravi
dokumentov.
Kar se tiče finančnega načrta, je vse pojasnjeno pri obrazložitvi (gradivo).
Ravnateljica je predlagala, da se dobiček v višini 355,00 porabi za tekoče vzdrževanje.
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli dva sklepa:
Sklep 4/3: dobiček v višini 355,00 EUR se porabi za tekoče vzdrževanje.
Sklep 5/3: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo finančni in kadrovski načrt ter program dela
za 2021.
Ad4)
Člani sveta zavoda na temo realizacije razvojnega načrta 2019/20 niso imeli vprašanj.
Sprejet je bil
Sklep 6/3: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo realizacijo razvojnega načrta 2019/20.
Ad5)
Gospod Benčan, športni pedagog, se je odzval na pripombo predstavnice 9. A razreda glede
poučevanja športne vzgoje na daljavo. O tem se je govorilo na današnji seji sveta staršev. Pojasnil
je, da je vsem učencem razdelil naloge in vaje, bi pa morali učenci posneti filmčke. Problem je, ker
je športna vzgoja specifičen predmet in je na daljavo težko preverjati, spremljati delo in še težje
preverjati opravljene naloge.
Gospa Hernaus Berlec je pripomnila, da so na nekaterih šolah učenci vodili dnevnik s športnimi
aktivnostmi. Na naši šoli te zadolžitve učenci niso dobili, saj je po mnenju gospoda Benčana to
početje sporno in težko preverljivo.
Povedal je tudi, da so bila v Olimpijskem muzeju v Lozani razstavljena tri likovna dela naših
učencev.
Gospa Hernaus Berlec je spremljala in pohvalila prispevke naše šole (TV reportaže) in da je delo z
učenci s posebnimi potrebami res zahtevno in drugačno. Pohvalila je šolo oziroma zaposlene, da
smo se pripravljeni javno oglašati.
Ad6)
V zvezi z dodatki za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP v času
epidemije je ravnateljica podala kratko obrazložitev, ki je bila v pisni obliki poslana vsem članom
sveta zavoda.
Predsednica je pozvala člane sveta zavoda h glasovanju za dodelitev dodatka na podlagi 71. člena
ZIUZEOP ravnateljici v višini 65 % urne postavke osnovne plače.
Sprejet je bil
Sklep 7/3: člani sveta zavoda z osmimi (8) glasovi ZA in enim (1) VZDRŽANIM glasujejo ZA
dodelitev 65 % urne postavke osnovne plače ravnateljici Simoni Kralj.
Ad7)
Pojasnilo za delovno uspešnost ravnateljem v višini od 2 % do največ 5 % njihove letne osnovne
plače je priloga zapisniku (okrožnica Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev za leto
2020).
Ravnateljica je zapustila sejo ob 19.25.

Predsednica je na kratko obrazložila postavke na obrazcu za delovno uspešnost ravnateljice.
Gospod Živković je pripomnil oziroma dal pobudo za izboljšavo razvojne naravnanosti zavoda
(ocenjevanje točke 3.) in da se v tej smeri naredi korak naprej.
Gospa Hernaus Berlec je povedala, da je bila lansko leto izjemno težka situacija, ki je nihče ni
predvidel, in da ravnateljici glede na vso opravljeno delo in trud podeljuje 100 % delovno
uspešnost.
Tudi gospod Košir je povedal, da je bilo delo organizirano nadpovprečno dobro in da ravnateljici
podeljuje 100 % delovno uspešnost. Z navedenimi obrazložitvami se je strinjal tudi gospod
Benčan.
Gospod Richter je povedal, da bi naravnanost zavoda oziroma cilje prilagodili sodobnim
razmeram.
Predsednica je v zaključku razprave povedala, da je glede na vso situacijo nastopil čas, da se
razvojni načrt šole posodobi. Po razpravi se je pričelo glasovanje:
Pod točko 1 (realizacija obsega programa – do 25 %) so ji dodelili 25 %.
Pod točko 2 (kakovost izvedbe programa – do 35 %) so ji dodelili 35 %.
Pod točko 3 (razvojna naravnanost zavoda – do 35 %) so ji dodelili 35 % in
pod točko 4 (zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %) so ji dodelili 5 %.
Vsota vseh doseženih odstotkov tako znaša 100 %.
Sprejeta sta bila dva sklepa:
Sklep 8/3: člani sveta so soglasno izglasovali, da za redno delovno uspešnost ravnateljice
namenijo 5 % polletne mase njene osnovne plače.
Sklep 9/3: člani sveta zavoda so z osmimi (8) glasovi ZA in enim (1) VZDRŽANIM izglasovali,
da je uspešnost ravnateljice za leto 2020
100 %.
Seja je bila končana ob 19.45.

Zapisala:
Rjabina Hočevar

Predsednica sveta šole:
Martina Lešnjak Opaka

