
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA        
Jarška c. 34 

1122 Ljubljana 
 

ZAPISNIK 16. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 

obdobju 2016–2020 - OSNUTEK 

 
Člani sveta šole so se sestali v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 19.05 v zbornici šole. 
 
Prisotni: R. Richter, M. L. Opaka, Ana U. Konjajeva, R. Rugelj, Barbara J. Fleten, B. Zrnec, V. 
Benčan, B. Skodlar in povabljena S. Kralj,  
 
Odsotni: B. Petkovič (neopr.), K. Jaklič (neopr.), M. Lebar (opr.), povabljena S. Istenič D. (opr.) 
 
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje (priloga, pregled uresničitve sklepov – 
nesklepčna seja in potrditev dnevnega reda). 

2. Razprava in sprejem letnega delovnega načrta za leto 2019/20 (priloga). 
3. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2018/19 (priloga). 
4. Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2019/20. 
5. Potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane za leto 2019/20 (priloga). 
6. Pobude, predlogi, vprašanja. 

 
Ad1) Prisotni na dnevni red niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet 
Sklep 1: dnevni red in zapisnik 15. nesklepčne redne seje se potrdita. 
 
Ad2) Člani sveta na LDN za leto 2019/20 niso imeli pripomb, zato je bil soglasno sprejet 
Sklep 2: člani sveta soglasno potrjujejo letni delovni načrt za leto 2019/20. 
 
Ad3) Na poročilo o realizaciji LDN 2018/19 člani sveta niso imeli pripomb in vprašanj, zato je bil 
soglasno sprejet 
Sklep 3: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo poročilo o realizaciji LDN 2018/19. 
 
Ad4) Člani sveta zavoda niso imeli pripomb na nadstandardni program za leto 2019/20, zato je bil 
soglasno sprejet 
Sklep 4: člani sveta zavoda so soglasno potrdili nadstandardni program za leto 2019/20. 
 
Ad5) Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli 
Sklep 5: potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane za leto 2019/20. 
 
Ad6) Predsednica je povedala, da bosta člana sveta zavoda, gospa Petkovič in gospod Lebar, 
zaradi večkratne odsotnosti na MOL-u zaprosila za menjavo v svetu šole. 
Gospod Richter je predlagal menjavo tudi za gospo Jaklič. Zaželeno je, da se sej udeležujejo vsi 
izvoljeni člani sveta zavoda. 
 
Seja se je zaključila ob 19.20. 
 
Zapisala:        Predsednica sveta šole: 
Rjabina Hočevar       Martina Lešnjak Opaka 

 


