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ZAPISNIK 15. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem 
obdobju 2012-2016 

 
Seja je potekala v ponedeljek, 2. 6. 2014, ob 19. uri v zbornici šole. 

 
Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, J. Boštjančič, D. Košir, S. Kralj (ravnateljica), B. J. Fleten, F. Srnec, M. 
Petras, J. Janša, B. Petkovič, B. Skodlar 

Opravičeno odsotni: B. Pečnik (povabljena sindikalna zaupnica) 

Neopravičeno odsotni: B. Zagorc 

 

Jana Janša je pozdravila vse prisotne in povedala, da je prišlo do napake pri oštevilčenju prejšnje dopisne 
seje (15. namesto 14.) Člane sveta je zaprosila za popravek in soglasno je bil sprejet  

 

Sklep 1/15.:  vabilo in zapisnik 15. dopisne seje ter vsi sklepi, dogovorjeni v zapisniku, se 

oštevilčijo s pravilno zaporedno številko 14. 

 

Prebrala je dnevni red, na katerega ni bilo pripomb. 
 

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje (priloga), pregled, uresničitev in potrditev zapisnikov dopisnih 

sej (priloge). 

2. Predstavitev nadstandardnih programov za šolsko leto 2014/15. 

3. Potrditev kadrovskega in finančnega načrta ter programa dela za leto 2014 (gradivo). 
4. Aktualne zadeve. 

5. Predlogi, pobude, vprašanja. 

 

Sklep 2/15.: Dnevni red se potrdi. 

 

Ad1) 
Predsednica je zaprosila za potrditev zapisnikov redne in dopisne seje. Člani sveta so soglasno 

potrdili zapisnika 13. redne in 14. dopisne seje, zato je bil sprejet 

Sklep 3/15.: potrdita se: zapisnik 13. redne seje in zapisnik 14. dopisne seje. Zapisniki se 

obesijo na šolsko spletno stran. 

 
 

Ad2) 

Ravnateljica je predstavila nadstandardne programe za šolsko leto 2014/15: 

- Plavanje v 1., 3. in 6. razredu; 

- Ekskurzija in valeta v 9. razredu; 

- Plačljivi dnevi dejavnosti; 
- Naravoslovni tabori in šole v naravi; 

 

Glede na letošnje odpovedi učencev na taborih in ŠN (tik pred zdajci in brez zdravniških opravičil) 

je ravnateljica člane sveta šole seznanila z odločitvijo, da bomo v primeru nepravočasnih in 

neopravičenih odpovedi staršem zaračunali kompletno ceno po učencu. Za pravočasno in 
opravičeno odjavo se bo štela odpoved najmanj en mesec (30 dni) pred odhodom na tabor ali šolo 

v naravi. 

 

Člani sveta šole bodo nadstandardne programe potrjevali na prvi redni seji v šolskem letu 

2014/15, predvidoma septembra 2014. 

 
Ad3) 

Ravnateljica je člane sveta zavoda seznanila s finančnim ter kadrovskim načrtom, ki se je po 

navodilih MIZŠ letos pojavil prvič. S 1. 9. 2014 bo potrebno zmanjšati odstotek zaposlenih za 1 %, 

vendar za enkrat ne bo ogroženo nobeno delovno mesto.  

S 1. 9. 2014 se bodo pojavile potrebe po: 
- Čistilka (100 %) za nedoločen čas; namesto čistilke, ki je dobila izredno odpoved. 

- Socialni pedagog (100 %, oziroma odvisno od odločb) za določen čas. 

- Redno zaposlena čistilka, ki se v avgustu vrača s porodniškega dopusta, bo koristila podaljšani 

materinski dopust v obsegu 50 %, kar pomeni, da bomo potrebovali čistilko za 50 % in določen 

čas. 



- Če se zaradi bolezni še ne bo vrnila redno zaposlena biologinja, bomo razpisali nadomeščanje v 

obsegu 50 % in za določen čas. 

- Receptor v obsegu 50 % in za določen čas. 
Finančni in kadrovski načrt ter program dela so priloga zapisniku. V programu dela je prišlo do 

tipkarske napake pri navedbi šole, kar bomo nemudoma popravili. 

Po kratki razpravi in glasovanju sta bila sprejeta: 

Sklep 4/15.: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo finančni načrt 2014, kadrovski načrt 

2014 ter program dela za leto 2014. 

 
Sklep 5/15.: člani sveta soglašajo z eventualnimi zaposlitvami s 1. 9. 2014. 

 

Ad4) 

Gospa Petkovič je pripomnila, da je tema, o kateri je tekla razprava na 14. dopisni seji, preveč 

občutljiva za dopisovanje, zato je predlagala, da bi se v bodoče – v takih izjemnih primerih – člani 
sveta zavoda dobivali na rednih sejah. Ravnateljica se je strinjala in pojasnila, da je bila težava v 

tem, da smo bili časovno zelo omejeni. 

Prisotni so se s predlogom strinjali in hkrati sporazumeli, da se v bodoče vsa e-pošta pošilja kot 

vidnim prejemnikom in ne v skriti kopiji. Problem nastane, ker skupina skritih prejemnikov ne 

more aktivno sodelovati v razpravi (pošlji ali odgovori vsem). Sprejet je bil 

 
Sklep 6/15.: članom sveta zavoda se e-pošta pošilja kot vidnim prejemnikom. 

 

 

Ravnateljica se je prisotnim zahvalila za odlično oceno, ki jo je pridobila na prejšnji seji. 

 
 

 

Seja se je končala ob 19.40. 

 

 

 
Zapisala:        Predsednica: 

Rjabina Hočevar       Jana Janša   

     

 

 
 


