
Svet Osnovne šole Koseze

Ledarska 23

1000 Ljubljana

Evid.št: 900-112020/4

ZAPISNIK

2. seje Sveta šole dne, 24. 02. 2020 ob 17.30 uri, v zbornici šole

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica

Greta Mišič - predsednica Sveta šole

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

Egon Melanšek- predstavnik staršev

Sonja Kokalj, Marta Klobučar - računovodkinji

Odsotni:, Mitja V. Bavdaž, Eva Premk Bogataj, Jernej Savič, Erik Karič, Irena Kuntarič Hribar

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda seje.
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje ter zadnjih dopisnih sej ter zadnje izredne

seje in pregled uresničitve sklepov.
3. Letno poslovno poročilo za leto 2019.
4. Kadrovski načrt s programom za 2020 in 2021.
5. Finančni načrt za leto 2020 in 2021.
6. Revizijsko poročilo.
7. Povratna informacija v zvezi z objavo v Slovenskih novicah
8. Samoevalvacija in ocenjevanje ravnateljice.
9. 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 1. seje z dne 26. 09. 2019 in naštela sklepe.
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

2/1 Sklep: Zapisnik seje dne 26. 09. 2019 se potrdi.

Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnika 1. dopisne seje v šolskem letu 2019/2020 z dne 10.10.

2019, na kateri so člani potrdili razdelitev dokumenta in spremembe v Šolskih pravilih OŠ Koseze.

2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 10.10.2019.
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Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 2. dopisne seje v šolskem letu 2019/2020 z dne 13. 12.
2019, na kateri so člani potrdili Finančni načrt s Kadrovskim načrtom za leto 2019 ter predlog
Kadrovskega načrta za leto 2020.

2/3 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 13.12.2019.

Predsednica Sveta OŠ Koseze je na kratko predstavila še zapisnik izredne seje Sveta šole z dne
30.01.2020.

2/4 Sklep: Zapisnik izredne seje z dne 30.01.2020 se potrdi.

Tč 3)

Predsednica Greta Mišič je povedala, da so člani v gradivu za sejo sveta prejeli tudi Letno poročilo za
leto 2019, katerega del je tudi poročilo o popisu. 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 leto 2019.

Tč 4)

Člani sveta šole so v gradivu prejeli tudi Kadrovski načrt s programom dela za leti 2020 in 2021. Gospa
ravnateljica je povedala, da se še vedno soočamo s prostorsko stisko in da bodo drugo leto imeli peti
in šesti razredi pouk športa na lliriji. Dan po seji ima glede tega tudi sestanek pri gospodu županu.
Dodala je, da vpisujemo vključno otroke iz našega okoliša. Na vprašanje članice o možnosti reševanja
prostorske stiske s kontejnerji je ravnateljica pojasnila, da bo najprej izkoriščena zbornica, če bo to
potrebno. Predsednica sveta je člane pozvala, da podajo morebitne pripombe. Posebnih pripomb ni
bilo.

4/1 Sklep: Kadrovski načrt s programom dela za leti 2020 in 2021 se potrdi.

Tč 5)

Člani sveta šole so prejeli tudi Finančni načrt za leti 2020 in 2021. Gospa ravnateljica je povedala, da
smo iz MOL-a dobili odobreno sanacijo hodnikov in oken in da je to vključeno v Finančni načrt. Gospa
Mišič je člane sveta pozvala, da podajo pripombe. Posebnih pripomb ni bilo.

5/1 Sklep: Finančni načrt za leti 2020 in 2021 se potrdi.

Tč 6)

Člani sveta šole so prejeli tudi Revizijsko poročilo za leto 2018, katerega smo prejeli s strani Mestne
občine Ljubljana. Ravnateljica Lorieta Pečoler je povedala, da so pregledovali postopke v zvezi z
varstvom osebnih podatkov. Glede seznamov otrok za NPZ-je so smo bili opozorjeni, da se ne smejo
objavljati in da poiščemo drugačen način. Gospa ravnateljica je povedala, da se pomanjkljivosti
odpravljajo v sodelovanju s šolami z območja Šiške.

6/1 Sklep: Člani so se seznanili z revizijskim poročilom in s postopanjem šole na podlagi priporočil.

Tč 7)

Gospa ravnateljica je člane sveta seznanila z dogajanjem v zvezi z objavo članka v Slovenskih novicah.
Povedala je, da smo pisali zahtevo po popravku na uredništvo Slovenskih novic. Z njihove strani smo
prejeli zavrnitev z utemeljitvijo, da se naša zahteva nanaša na manjši del članka, kot je zahtevan
preklic. Po posvetu z odvetnikom se je vodstvo šole odločilo, da ne bomo nadaljevali s tožbo, ker se
takšni postopki vlečejo in so povezani s previsokimi stroški. Člani so se z ukrepanjem šole strinjali.
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Tč 8)

Predsednica Sveta zavoda je predstavila kriterije za oceno delovne uspešnosti ravnateljice (Realizacija
obsega programa, Kakovost izvedbe programa, Razvojna naravnanost programa in Zagotavljanje
materialnih pogojev). Tudi v tem šolskem letu se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, vendar
je potrebno postopek izpeljati in simulirati situacijo, da bi bilo uspešnost direktorjev sploh mogoče
ugotoviti.

Gospa ravnateljica je predstavila samoevalvacijo, katero so člani sveta prejeli tudi po pošti. Povedala
je, da črpamo vsa sredstva, kjer je to možno. Prijavljamo se tudi na evropske projekte: trenutno sta v
teku projekta Erasmus in SKUM.

Po razpravi in točkovanju so člani sveta sprejeli višino ocene delovne uspešnosti gospe ravnateljice.

Sklep 8/1: Svet zavoda je na seji dne 24. 2. 2020 ugotovil, da je ravnateljica ga. lorieta Pečoler
dosegla 99 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice.

Tč 6)

Predsednica Greta Mišič je pod točko razno pozvala člane na pobude in pripombe. Člani Sveta OŠ
Koseze pod to točko niso imeli posebnih pobud in pripomb.

Seja se je zaključila ob 18.50 uri.

Zapisala: predsednica Sveta šole:

Damjana Cuder
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