
Svet Osnovne šole Koseze

Ledarska 23

1000 Ljubljana

Evid.št: 900-1/2017/10

ZAPISNIK

1. seje Sveta šole dne, 28.09.2017 ob 17.30 uri, v zbornici šole

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica

Greta Mišič - predsednica Sveta šole

Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel Grglč, Urška Perko, Marina Vrčko - predstavniki šole

Egon Melanšek, Jernej Savič - predstavnika staršev

Odsotni: Katja Sotošek, Irena Kuntarič Hribar, Mitja V. Bavdaž, Erik Karič

Dnevni red:

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

uresničitve sklepov.
3. Letno poročilo za šolsko leto 2016/17.
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 in razvojni načrt OŠ Koseze.
5. Potrditev dopolnitve Pravilnika o računovodstvu.
6. Potrditev članov Šolskega sklada.
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.

111 Sklep: Člani so potrdili dnevni red seje.

Tč 2)

Predsednica Greta Mišič je na kratko predstavila zapisnik 3. seje z dne 22.2.2017 in naštela sklepe. Na
zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

2/1 Sklep: Zapisnik seje dne 22.2.2017 se potrdi.

Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 2. dopisne seje v šolskem letu 2016/2017 z dne 24.4.2017,
na kateri so člani Sveta zavoda potrdili dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2019, na podlagi
priložene utemeljitve in popravljenega gradiva.

2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 24.4.2017.

1



Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 3. dopisne seje v šolskem letu 2016/2017 z dne 12.6.2017,
na kateri so člani Sveta zavoda potrdili financiranje iz lastnih sredstev za potrebe poučevanja za
šolsko leto 2017/2018, na podlagi priložene utemeljitve.

2/3 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 12.6.2017.

Tč 3)

Predsednica Greta Mišič je povedala, da so člani v gradivu za sejo Sveta prejeli tudi Letno poročilo za
šolsko leto 2016/2017. Ravnateljica je člane Sveta pozvala, da vprašajo, če imajo kakšno vprašanje v
zvezi s tem. Posebnih vprašanj ni bilo.

3/1 Sklep: Člani so potrdili letno poročilo za šolsko leto 2016/2017.

Tč 4)

Člani so pod prilogami prejeli tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 in razvojni načrt OŠ
Koseze. V zvezi z letnim delovnim načrtom člani Sveta niso imeli posebnih vprašanj.

4/1 Sklep: Prisotni člani so potrdili letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 z razvojnim
načrtom OŠ Koseze.

Tč 5)

Člani Sveta zavoda so prejeli Pravilnik o računovodstvu OŠ Koseze. Gospa ravnateljica je povedala, da
je bil na podlagi priporočila revizijske službe dopolnjen v delu, ki ureja postopke izdaje e-računov in
opredelitve postopkov arhiviranja in hrambe izdanih e-računov.

5/1 Sklep: Člani Sveta zavoda OŠ Koseze so soglasno potrdili dopolnitev k Pravilniku o
računovodstvu OŠ Koseze.

Tč 6)

Predsednica Greta Mišič je člane Sveta zavoda seznanila, da so s strani zaposlenih izbrani v Šolski
sklad člani: Magdalena Možina, Mihajlo Milojevič in Tanja Raškovič. Dodala je še, da mandat traja tri
leta in da so bili izbrani s strani učiteljskega zbora.

Sklep 6/1: Za člane Šolskega sklada se potrdi: Magdalena Možina, Mihajlo Milojevič in Tanja
Raškovič.

Tč 7)

Gospa ravnateljica je povzela spremembe k Vzgojnemu načrtu OŠ Koseze, ki ureja prepoved uporabe
mobilne tehnologije, ukrepanje glede ponarejanja uradnih dokumentov in glede spremembe
prihodov in odhodov v šolo (hišni red), ki so vezane na spremembo pouka, saj v tem šolskem letu s
poukom pričenjamo ob 8.20 in ukrep za ponarejanje.

Sklep 7/1: Člani so potrdili spremembe v Vzgojnem načrtu OŠ Koseze.

Gospa ravnateljica je člane Sveta OŠ Koseze seznanila, da smo v OŠ Koseze sprejeli Akt k sistemizaciji
delovnih mest in opis delovnih nalog na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi VIZ za odpravo anomalij
na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Dodala je še, da se je zato
povečal tudi obseg lastnih sredstev iz tržnega dela za delavce na teh delovnih mestih.

Sklep 7/2: Člani so potrdili obseg lastnih sredstev, ki so posledica odprave plačnih anomalij.
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Ga. Lorieta Pečoler je svetu šole podala predlog nakupa IKT opreme za potrebe oddelkov
podaljšanega bivanja iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

7/3 Sklep: Člani so se strinjali in soglasno podprli predlog.

Predsednica Greta Mišič je pod točko razno še pozvala člane na pobude in pripombe.

Gospod Savič je vprašal, kako je s pridobivanjem sredstev iz Mestne občine Ljubljana. Gospa
ravnateljica mu je odgovorila, da se na objavljene razpise prijavlja mo.

Na vprašanje o nadstandardnih ekskurzijah je gospa ravnateljica pojasnila, da ostajajo
nespremenjene. Bodo pa v prihodnje obseg le-teh zmanjšali na tri tabore na celotno generacijo.

Gospod Savič je vprašal glede športnih tekmovanj v nižjih razredih. Gospod Grgic mu je pojasnil, da
na nižji stopnji ni toliko tekmovanj, od šestega razreda pa so in se jih tudi udeležujemo.

Na vprašanje gospoda Saviča o ceni vadnin za naše učence v šolski telovadnici v popoldanskih
dejavnostih mu je gospa ravnateljica odgovorila, da kolikor ve, imajo naši učenci cenejšo vadnino.

Na vprašanje o drogah na šoli oziroma v okolici v popoldanskem času, je ravnateljica pojasnila, da
hišnika vsako jutro čistita okolico šole in do zdaj še nista našla nič, kar bi kazalo na to.

V zvezi z vrsto na kosilu pa je gospa Pečoler pojasnila, da je vrsta sicer dolga, da pa se hitro razvrstijo
in ni predolgega čakanja.

Seja se je zaključila ob 18.20 uri.

Damjana Cuder

predsednica Sveta šole:Zapisala:

Greta Mišič
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