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Svet Osnovne šole Koseze 

Ledarska 23 

1000 Ljubljana 

Evid.št: 900-1/2017/1 

 

 

ZAPISNIK 

3. seje Sveta šole dne, 22.02.2016 ob 17.00 uri, v zbornici šole 

 

Prisotni: Lorieta Pečoler – ravnateljica 

 Greta Mišič – predsednica Sveta šole 

 Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel Grgić, Urška Perko, Marina Vrčko – predstavniki šole 

 Egon Melanšek, Jernej Savič – predstavnika staršev 

 Mitja V. Bavdaž, Erik Karič – predstavnika ustanovitelja 

 Martina Jerina, Marta Klobučar – računovodkinji 

Odsotni: Katja Sotošek, Irena Kuntarič Hribar 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda seje.  
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje ter zadnje dopisne seje in pregled uresničitve 

sklepov. 
3. Letno poročilo za leto 2016. 
4. Program dela skupaj s kadrovskim načrtom in finančni načrt za leto 2017/2018. 
5. Poročilo o popisu. 
6. Samoevalvacija in ocenjevanje ravnateljice. 
7. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 
Tč 1) 
Predsednica Greta Mišič je pozdravila prisotne in ugotovila, da je Svet sklepčen. Pripomb na 
predlagani dnevni red ni bilo. 

1/1 Sklep: Člani so potrdili dnevni red seje. 

Tč 2) 

Predsednica Greta Mišič je na kratko predstavila zapisnik 2. seje z dne 24.11.2016 in naštela sklepe. 
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.  

2/1 Sklep: Zapisnik seje dne 24.11.2016 se potrdi. 

Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 1. dopisne seje v šolskem letu 2016/2017 z dne 
12.12.2016, na kateri so člani Sveta zavoda podali soglasje za povečanje dela računovodskega servisa, 
ki se bo financiralo iz lastnih sredstev.  
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2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 12.12.2016. 

Tč 3) 

Predsednica Greta Mišič je povedala, da so člani v gradivu za sejo sveta prejeli tudi Letno poročilo za 
leto 2016. Ravnateljica je člane sveta pozvala, da vprašajo, če imajo kakšno vprašanje v zvezi s tem. 
Posebnih vprašanj ni bilo. 

Gospa Martina Jerina iz računovodskega servisa je predstavila finančni del poslovnega poročila. Tudi 
tu ni bilo posebnih vprašanj. 

3/1 Sklep: Člani so potrdili letno poročilo za leto 2016. 

Člani sveta šole so prejeli tudi Revizijsko poročilo, katerega smo prejeli s strani Mestne občine 
Ljubljana, z navodilom, da se člane Sveta zavoda z njim seznani. Gospod Jernej Savič je dodal, da je 
bilo poročilo preveč pavšalno in zajemalo nobenega posebnega podatka za našo šolo.  

3/2 Sklep: Člani so se seznanili z revizijskim poročilom. 

Tč 4) 

Ravnateljica je predstavila Program dela skupaj s kadrovskim načrtom za leti 2017 in 2018. Povedala 
je, da smo v prvem razredu zaposlili novega učitelja za učenca z odločbo. Financiran je iz sredstev 
MOL za nadstandard in sredstev ministrstva za svetovalno delo. Ta zaposlitev je predvidena tudi za 
prihodnje leto. V šolskem letu 2017/2018 se predvidevajo nove zaposlitve, saj se vpisujejo štirje prvi 
razredi. Ravnateljica Lorieta Pečoler je še povedala, da smo se prijavili tudi na projekt Kulturna 
pedagogika in v primeru da uspemo, bomo zaposlili novega delavca. Na vprašanje gospoda Savič 
glede financiranja projekta je še povedala, da bo 70% sredstev omogočenih takoj, ostalih 30% pa po 
realizaciji. Gospod Melanšek je vprašal, kdaj bo zopet problem s prostorom glede na to, da se 
vpisujejo štirje oddelki, iz šole pa odhajajo trije oddelki. Gospa ravnateljica je povedala, da bo to 
šolsko leto še šlo z zamiki urnikov. Drugo leto pa že nastane problem, ko pridejo štiri oddelčne 
generacije na predmetno stopnjo in bo zmanjkala ena matična učilnica. Gospa ravnateljica je še 
dodala, da so na Mestni občini Ljubljana o tem obveščeni. 

 4/1 Sklep: Prisotni člani so potrdili Kadrovski načrt OŠ Koseze s programom dela za leti 2017 in 
2018. 

Člani so pod prilogami prejeli tudi finančni načrt (tabele z obrazložitvami) za leti 2017 in 2018. Ker je 
bila četrta točka dnevnega reda poimenovana samo Kadrovski načrt s programom dela,  je gospa 
Martina opozorila, da moramo še posebej potrditi Finančni načrt za obe leti. Tako se je ta točka 
dopolnila. 

Gospa Martina Jerina je predstavila finančni načrt za leti 2017 in 2018. Posebnih vprašanj ni bilo. 

4/2 Sklep: Prisotni člani so potrdili Finančni načrt za leti 2017 in 2018. 

Ga. Lorieta Pečoler je svetu šole podala predlog nakupa opreme iz razlike prihodkov nad odhodki 
preteklih let. V letu 2017 bi iz tega naslova kupili: 3D tiskalnik, projektorje, stroj za zavijanje knjig, 
fotoaparate in obnovili garderobe. Predvidena vrednost je 30.000,00 EUR. 

4/3 Sklep: Člani so se strinjali in soglasno podprli predlog. 
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Tč 5) 

Člani Sveta zavoda so prejeli inventurni elaborat o popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, 
denarnih sredstev in terjatev in obveznosti na dan 31.12.2016. Poročilo je predstavila ga. Martina 
Jerina.  

5/1 Sklep: Člani Sveta zavoda OŠ Koseze so soglasno potrdili poročilo o popisu terjatev in 
obveznosti. 

Tč 6) 

Predsednica Greta Mišič je člane Sveta zavoda seznanila, da se tudi letos ugotavlja uspešnost 
ravnateljice, čeprav je nastopila mandat s 01.09.2017. Delovna uspešnost se ne bo izplačala, je pa 
postopek potrebno izpeljati. Gospa ravnateljica je sejo pred ocenjevanjem zapustila. 

Člani Sveta zavoda so po točkovanju obrazca: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja izglasovali 
naslednji sklep: 

Sklep 6/1: Svet zavoda je na seji dne 22.2.2017 ugotovil, da je ravnateljica ga. Lorieta Pečoler 
dosegla 97 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost. 

V razpravi je  bilo povedano, da ravnatelj na nekatere postavke nima vpliva. Gospa Perko je povedala, 
da otroci pogosto NPZ-jev ne jemljejo resno. Gospod Savič je dodal, da kvantiteta opravljenega še ne 
pove dosti, ker je pomembna tudi obrazložitev. Z gospodom Melanškom sta se tudi strinjala, da bi 
lahko naredili več na prepoznavnosti šole. Predlagala sta tudi, da se razmisli o strategiji uveljavljanja 
šole v širšem okolju.  

Predsednica Greta Mišič je v razpravi tudi predstavila projekte, ki tečejo na šoli. Povedala je tudi, da 
šola nima več zastave Eko šole, ker takrat nismo izpolnili direktiv za ohranitev zastave.  

Predloge bo gospe ravnateljici predstavil razvojni tim šole.   
 
V razpravi o zagotavljanju materialnih pogojev  je gospa Greta Mišič povedala, da se šola prijavlja na 
projekte in sledi razpisom. Gospod Melanšek je vprašal, če se še vedno pobira prispevek dvakrat 
letno po 8,00 EUR na učenca in čemu je namenjen. Predsednica Greta Mišič je povedala, da 
razredniki povejo na roditeljskih sestankih, za kaj je namenjen; prijavnine na tekmovanja, 
sofinanciranje taborov, kopiranje… Gospod Erik Karič je vprašal, če dobivamo sredstva z ministrstva 
za računalnike. Gospa Greta Mišič je povedala, da ta sredstva koristimo in sprotno posodabljamo 
učilnice. Gospa Marina Vrčko je dodala, da bi morda lahko bil še en tiskalnik v zbornici. 

Gospod Jernej Savič je še vprašal, kako potekajo športne aktivnosti in kako je s smučarskimi tabori. 
Gospod Emanuel Grgić je povedal, da se kot šola udeležujemo mnogih tekmovanj. Glede taborov pa 
je predsednica Greta Mišič povedala, da je to tudi velik finančni zalogaj za starše. Gospod Melanšek je 
predlagal, da se zberejo prispevki v ta namen. Gospod Savič je izrazil mnenje, da se na ta način lahko 
otroci iz socialno šibkejših družin naučijo smučanja. Gospa Mišič je povedala, da je bil odziv na poziv 
za oddajo smučarske opreme slab. Gospod Jernej Savič je predlagal, da se za take stvari predstavnike 
staršev pozove preko mailov in ne preko spletne strani.  

Gospod Melanšek je še vprašal, kako kaže s prizidkom. Gospa Greta Mišič je odgovorila, da ona ne ve 
točno. 

Gospod Mitja V. Bavdaž je izrazil mnenje, da se mu zdi nesmiselno dajati letno oceno za ravnatelja, ki 
je delo opravljal zadnje štiri mesece. Predsednica Greta Mišič mu je odgovorila, da smo k temu 
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obvezani. Gospod Bavdaž je še dodal, da je prav, da se pohvali, se mu pa na splošno ocene zdijo 
visoke, glede na dejstvo, da je funkcionalna nepismenost tako visoka. Poziva, da smo vsi pošteni do 
sebe in do svojega dela.  

Tč 7) 

Predsednica Greta Mišič je pod točko razno pozvala člane na pobude in pripombe. Le-teh ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 18.20. 

 

Zapisala:         predsednica Sveta šole: 

Damjana Cuder        Greta Mišič 

 

 


