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Štev.: 013-516/2018-3 
Datum: 26. 9. 2018 
 
 
 

Zapisnik 
 

12. sestanka sveta šole, ki je bil v sredo, 26. septembra 2018 od 17.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: 
Predstavniki MOL: Jakob Lojk, Janez Peskar, Robert Richter 
Predstavniki staršev: Goce Filovski, Nataša Žerjav 
Predstavniki delavcev: Ivanka Hočevar Istenič, Tina Pajnik, Daša Štritof, Katarina Šulin Žabota 
Opravičeno odsotna: Sonja Salajko 
Katja Arzenšek Konjajeva, ravnateljica 
Branka Majce, pomočnica ravnateljice 
Nataša Skok, sindikalna zaupnica 
 
Dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda in sklepčnost; 
2. Pregled zapisnika 11. sestanka z dne, 12. 6. 2018 in sprejem; 
3. Poročilo o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018; 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019; 
5. Potrditev cen šolske prehrane; 
6. Potrditev cen najema šolskih prostorov; 
7. Začetek postopka imenovanja nadomestnega člana sveta šole; 
8. Soglasje k povečanemu obsegu učne obveznosti ravnateljice; 
9. Drugo. 

 
Priloge: 

1. / 
2. Zapisnika 
3. Poročilo o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 
5. Predlog cen 
6. Predlog cen 
7. / 
8. Predlog sklepa 
9. / 

 
 
 
Točka 1. Potrditev dnevnega reda in sklepčnosti 
 
Predsednik sveta šole je pozdravil prisotne in ugotovil da je prisotnih 9 članov sveta šole ter, da je sklepčnost 
zagotovljena. Člane je vprašal, ali ima kdo predlog oziroma dopolnitev dnevnega reda.  
Člani pripomb niso imeli, zato je predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 1/12: Dnevni red se potrdi, kot je bil predlagan. 
Glasovanje:  9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
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Sklep 1/12: Dnevni red se potrdi, kot je bil predlagan. 
 
 
 
Točka 2. Pregled zapisnika 11. sestanka z dne, 12. 6. 2018 in sprejem 
 
Predsednik sveta šole je vprašal, ali imajo člani pripombe na predlagan zapisnik. Člani pripomb na zapisnik niso 
imeli, zato je predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 2/12: Zapisnik 11. sestanka sveta šole z dne, 12. 6. 2018, je sprejet.  
Glasovanje: 9  prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 2/12: Zapisnik 11. sestanka sveta šole z dne, 12. 6. 2018, je sprejet. 
 
 
 
Točka 3. Poročilo o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 
 
Predsednik sveta šole je prosil za predstavitev poročila.  
 
Ravnateljica je predstavila Poročilo o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018. 
Ocenila je, da je bilo leto zaključeno uspešno. Redni in nadstandardni program sta bila izvedena. Prednostne naloge 
so bile izvedene. Šola je bila vključena v nekaj projektov. Uspešni smo bili tudi na natečajih. Polletno poročilo smo 
oddali in bili za 2,00 € pozitivni. 
Predsednik sveta šole je člane pozval k razpravi. Robert Richter je prosil, da bi vsako četrtletje članom posredovali 
podatke o finančnem stanju. Janez Peskar je vprašal, kako je z dietami. V letošnjem šolskem letu imamo 13 
učencev, ki prejemajo dietno prehrano, lani je bilo takih 16.  
 
Člani pripomb na poročilo niso imeli, zato je predsednik predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 3/12: Člani so se seznanili s Poročilom o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2017/2018 in ga potrdili 
Glasovanje:   9 prisotnih, 9  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 3/12: Člani so se seznanili s Poročilom o uresničitvi ciljev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2017/2018 in ga  potrdili. 
 
 
 
Točka 4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 
 
Predsednik sveta šole je prosil za predstavitev.  
 
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. Predstavila je kadrovsko strukturo 
zaposlenih, dve delavki sta se upokojili. Šola sodeluje pri projektih Kulturna šola, zdrava šola, eko šola. Pričeli smo z 
novim projektom »Poskusa RaP2, za katerega smo zaposlili novega delavca. Z nekaterimi projekti, ki smo jih pričeli v 
lanskem šolskem letu, letos nadaljujemo. Prednostne naloge v šoli pa so vezane na vzgojni in učni proces. 
Sodelujemo z okoljem. Tudi letos pri nas gostuje 1 oddelek Centra Janeza Levca.  
 
Predsednik sveta šole je člane pozval k razpravi. 
Razpravljali so Robert Richter, Tina Pajnik, Ivanka Hočevar Istenič, Nataša Žerjav. 
 
Ker člani pripomb niso imeli, je predlagal sprejem sklepa. 
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Predlog sklepa 4/12: Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 se potrdi. 
Glasovanje: 9  prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 4/12: Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019 se potrdi. 
 
 
 
Točka 5. Predlog cen šolske prehrane 
Predsednik je prosil ravnateljico za predstavitev cen šolske prehrane. 
 
Ravnateljica je cene predstavila: 
  

vrsta obroka cena velja od Cena 

ZAJTRK 1. 9. 2018 0,50 € 

DOPOLDANSKA MALICA 1. 9. 2018 0,80 € 

MALO KOSILO za učence od 1. do 3. 
razreda 

1. 9. 2018 3,00 €  

VELIKO KOSILO za učence od 4. do 9. 
razreda 

1. 9. 2018 3,60 € 

POPOLDANSKA MALICA 1. 9. 2018 0,80 € 

 
Predsednik sveta šole je člane vprašal, če imajo vprašanja oziroma pripombe. 
Razpravljali so Robert Richter, Daša Štritof, Jakob Lojk, Nataša Žerjav.  
V lanskem šolskem letu je bilo na šoli 422 učencev, do subvencije za malico so bili upravičeni 301 učencev, do 
subvencije za kosilo 205. V šoli so v kuhinji pripravljali 16 dietnih obrokov. 
V letošnjem šolskem letu je na šoli 432 učencev, malica 428 učencev (dve učenki se šolata na domu, 2 učenki dietno 
malico nosita od doma), kosi 393 učencev. Podatki o subvencijah bodo znani v oktobru.  
 
Člani pripomb niso imeli, zato je predsednik predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 5/12: Člani sveta šole soglašajo s predlaganimi cenami šolske prehrane. Cene veljajo od 1. 9. 2018 za 
šolsko leto 2018/2019.  
 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 5/12: Člani sveta šole soglašajo s predlaganimi cenami šolske prehrane. Cene veljajo od 1. 9. 2018 za šolsko 
leto 2018/2019.  
 
 
 
Točka 6. Predlog cen najema šolskih prostorov 
 
Predsednik je prosil ravnateljico za predstavitev cen najema šolskih prostorov. 
 
Ravnateljica je cene predstavila: 

šolski prostor cena čas najema 

Učilnica 5,00 €  
 
šolska ura, 45 minut 

Računalniška učilnica 20,00 € 

Šolska telovadnica 25,00 € 

Mala šolska telovadnica 20,00 € 
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Predsednik sveta šole je člane vprašal, če imajo vprašanja oziroma pripombe. 
Razpravljali so Daša Štritof, Jakob Lojk in Robert Richter. Zanimala jih je zasedenost telovadnic in koliko sredstev 
komercialnega namena pridobi šola. Ravnateljica je pojasnila, da sta obe telovadnici polno zasedeni, prosta sta še 
samo dva termina. Glede sredstev, ki jih šola pridobi s komercialno oddajo točnega podatka ni imela. 
 
Ker pripomb niso imeli, je predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 6/12: Člani sveta šole soglašajo s predlaganimi cenami za najem šolskih prostorov. Cene veljajo od 1. 
9. 2018 za šolsko leto 2018/2019.  
 
Glasovanje:   9 prisotnih, 9  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 6/12: Člani sveta šole soglašajo s predlaganimi cenami za najem šolskih prostorov. Cene veljajo od 1. 9. 
2018 za šolsko leto 2018/2019.  
 
 
 
Točka 7. Začetek postopka imenovanja nadomestnega člana sveta šole 
 
Predsednik sveta šole je povedal, da Nežka Brglez podala odstopno izjavo kot predstavnica staršev v svetu šole.  
Zato je potrebno pričeti postopek imenovanja nadomestnega člana. 
 
Po razpravi je predsednik sveta šole predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 7/12:Svet šole je sprejel odstop Nežke Brglez. 
 
Glasovanje:   9 prisotnih, 9  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 7/12: Svet šole je sprejel odstop Nežke Brglez. 
  

Predlog sklepa 8/12: Svet šole poziva svet staršev, da izvede nadomestne volitve za izvolitev enega 
predstavnika staršev v svet zavoda za dobo tega mandata. 
 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 

Sklep 8/12: Svet šole poziva svet staršev, da izvede nadomestne volitve za izvolitev enega predstavnika 
staršev v svet zavoda za dobo tega mandata. 
 
 
 
Točka 8. Soglasje k povečanemu obsegu učne obveznosti ravnateljice 
 
Ravnateljica bo nadaljevala s poučevanjem oddelka, ki ga je pričela poučevati v 6. razredu. To so letošnji učenci 8.a 
 
Predlog sklepa 9/12: Svet šole daje soglasje, da bo ravnateljica, mag. Katja Arzenšek Konjajeva od 1. 9. 2018 do 31. 
8. 2019 v skladu z normativi in pogodbo o zaposlitvi poučevala 5 ur tedensko slovenščino. 
 
Glasovanje: 9 prisotnih, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 9/12: Svet šole daje soglasje, da bo ravnateljica, mag. Katja Arzenšek Konjajeva od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 
v skladu z normativi in pogodbo o zaposlitvi poučevala 5 ur tedensko slovenščino. 
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Točka 9. Drugo 
 
Predsednik sveta šole je vprašal, če ima kdo še kakšno vprašanje ali pripombo. 
 
Razpravljali so Daša Štritof, Jakob Lojk, Robert Richter, Nataša Žerjav, Tina Pajnik in Nataša Žerjav. Daša Štritof je 
spraševala glede dolžnikov. Ravnateljica je pojasnila, da so starši o katerih so člani sveta šole razpravljali na 
prejšnjem sestanku, glede odpisa dolga, ves dolg poravnali. Šola ima nekaj dolžnikov. V mesecu juniju je bilo 
vloženih približno 20 izvršb, večino je bilo že plačano, eni starši so prosili za obročno odplačevanje, pri dveh 
dolžnikih smo v čakalni vrsti. Šola ima za 1 izvršbo 20,00 € stroška, ostale sodne stroške krije dolžnik. Starši so o 
možnostih pomoči iz Šolskega sklada obveščeni. Poslužujejo pa se tudi pomoči iz projekta botrstva in Centra za 
socialno delo. 
 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 17.40.  
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 

Robert Richter, 
predsednik sveta šole 

 
 
 
 
 
 
Zapisnik je bil potrjen na 17. sestanku sveta šole, 19. 2. 2019. 
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