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Štev.: 013-81/2018-3 
Datum: 27. 2. 2018 
 
 

Zapisnik 
 

9. sestanka sveta šole, ki je bil v torek, 27. februarja 2018, od 18.00 v zbornici šole. 

 
 
Prisotni: 
Predstavniki MOL: Jakob Lojk, Janez Peskar, Robert Richter 
Predstavniki staršev: Nežka Brglez, Nataša Žerjav 
Predstavniki delavcev: Tina Pajnik, Sonja Salajko,  
Opravičeno odsotni: Goce Filovski, Katarina Šulin, Daša Štritof, Nataša Skok, sindikalna zaupnica 
 

Dnevni red:  
1. Potrditev dnevnega reda in sklepčnost; 
2. Pregled zapisnikov 7. in 8. sestanka in sprejem; 
3. Sprejem poročila inventurne komisije;  
4. Sprejem poslovnega in računovodskega poročila s prilogami;  
5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice; 
6. Začetek postopka imenovanja nadomestnega člana sveta šole; 
7. Drugo. 

 
Priloge: 

1. / 
2. Zapisnika 7. in 8. sestanka 
3. Poročilo popisne komisije, Zaključni zapisnik popisne komisije 
4. Poslovno in računovodsko poročilo, Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, Navodilo za 

upravljanje s tveganji  
5. Samoocenitveni vprašalnik 
6. / 
7. / 

 
Vabljeni: 
Člani sveta šole – po e-pošti 
Sindikalna zaupnica 
Računovodkinja 
 
 
Točka 1. Potrditev dnevnega reda in sklepčnosti 
 
Predsednik sveta šole je pozdravil prisotne in ugotovil da je prisotnih 6  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 1/9: Dnevni red se potrdi, kot je bil predlagan. 
Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 1/9: Dnevni red se potrdi, kot je bil predlagan. 
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Točka 2. Pregled zapisnikov 7. in 8. sestanka in sprejem 
 
Predsednik sveta šole je vprašal, ali imajo člani pripombe na predlagana zapisnika. Člani pripomb na zapisnika niso 
imeli, zato je predlagal sprejem sklepov. 
 
Predlog sklepa 2/9: Zapisnik 7. sestanka sveta šole z dne, 26. 9. 2017, je sprejet.  
Glasovanje:  6 prisotnih,  6 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 2/9: Zapisnik 9. sestanka sveta šole z dne, 26. 9. 2017, je sprejet. 
 
Predlog sklepa 3/9: Zapisnik 8. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 21. 12. 2017, je sprejet.  
Glasovanje:  6 prisotnih, 6  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 3/7: Zapisnik 8. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 21. 12. 2017 je sprejet. 
 
 

Točka 3. Sprejem poročila inventurne komisije 
 
Predsednik sveta šole je prosil za predstavitev poročila inventurne komisije.  
 
Poročilo inventurne komisije je predstavila Tina Pajnik. Težave so imeli pri preverjanju drobnega inventarja v 
kuhinji, učilnici gospodinjstva in pri čistilkah. Težave so bile tudi pri iskanju prostorov, pri imenih sredstev. Povedala 
je, da so imeli ogromno dela, večino so uredili. Vendar manjka ni, vse so našli, samo še urediti je potrebno 
evidence. 
 
Sestanku se je ob 18.10 pridružila Nežka Brglez. 
 
Predsednik sveta šole je člane pozval k razpravi. Razpravljali so Tina Pajnik, Jakob Lojk, Nežka Brglez, ravnateljica in 
Robert Richter. Pripomb na poročilo niso imeli, zato je predsednik predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 4/9: Člani so se seznanili s poročilom in zadolžili vodstvo šole, da nadaljuje s skrbnim izvajanjem 
pregleda inventarja in evidenco spravi v bazo, ki je lahko tudi digitalna. Vzpostavi pregleden sistem zadolžitev in 
razdolžitev vseh sredstev. Poročilo inventurne komisije za leto 2017 se potrdi. 
Glasovanje:  7 prisotnih, 7 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 4/9: Člani so se seznanili s poročilom in zadolžili vodstvo šole, da nadaljuje s skrbnim izvajanjem pregleda 
inventarja in evidenco spravi v bazo, ki je lahko tudi digitalna. Vzpostavi pregleden sistem zadolžitev in 
razdolžitev vseh sredstev. Poročilo inventurne komisije za leto 2017 se potrdi. 
 
 

Točka 4. Sprejem poslovnega in računovodskega poročila s prilogami 
 
Predsednik sveta šole je prosil za predstavitev.  
 
Ravnateljica je predstavila poslovni del poročila. Računovodkinja je predstavila računovodski del poročila za leto 
2017.  
 
Predsednik sveta šole je člane pozval k razpravi.  
Razpravljali so Robert Richter, Nežka Brglez, Jakob Lojk, Tina Pajnik, Janez Peskar in Nataša Žerjav.  
 
Predsednik je povzel razpravo in ugotovil, da je ravnateljica upoštevala usmeritve, ki so jih sprejeli ob lanskoletnem 
sprejemu poročila ter se približala pozitivnemu rezultatu. Ostal je še minus, vendar je rezultat zadovoljiv. 
Predlagajo, da se tudi v letu 2018 izvajajo vsi ukrepi, ki bodo pripomogli k pozitivnemu rezultatu. Poslovno in 
računovodsko poročilo naj ravnateljica pred oddajo še enkrat pregleda in uredi tipkovne in oblikovne napake. 
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Predlog sklepa 5/9: Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2017 se potrdi. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 5/9: Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2017 se potrdi. 
 
 

Točka 5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice 
 
Predsednik sveta šole je predlagal razpravo.  
 
Ravnateljica je sestanek zapustila. 
 
Razpravljali so vsi člani sveta šole. Pred glasovanjem so vsi člani povedali svoje mnenje in so ugotovili to, da s 
 
Ocenitev Katje Arzenšek Konjajeve za čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda 

1. Realizacija obsega programa – do 25 % 
Predlagan sklep 6/9: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 25 %. 
Glasovanje: 7  prisotnih,  7 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 6/9: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 25 %. 

2. Kakovost izvedbe programa – do 35 % 
Predlagan sklep 7/9: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 7/9: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 

3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35 % 
Predlagan sklep 8/9: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 8/9: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 % 
Predlagan sklep 9/9 Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 5 %. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 6  ZA,  nihče PROTI, 1 VZDRŽAN 
Sklep 9/9: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 5 %. 
 

Člani so ugotovili, da na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s 
področja šolstva svet zavoda za ocenjevalno obdobje ugotavlja, da 

- je zavod posloval z izgubo;  
- da je ravnateljica zagotovila v predpisanih rokih realizacijo sklepov in ukrepov oziroma odpravila 

pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil inšpektorat RS za šolstvo in šport ali Računsko sodišče RS;  
- zavod  ni dobil negativnega mnenja Računskega sodišča RS. 

 
Predlagan sklep 10/9: Vsota vseh doseženih odstotkov v štirih točkah ocenjevanja je 100 %. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 10/9: Vsota vseh doseženih odstotkov v štirih točkah ocenjevanja je 100 %. 

 
 

Točka 6. Začetek postopka imenovanja nadomestnega člana sveta šole 
 
Predsednik sveta šole je povedal, da se je članica Sonja Strgar od 1. 2. 2018  zaposlila na drugi šoli ter, da je 
potrebno izvesti nadomestne volitve.   
 
Predsednik je predlagal razpravo, ker člani niso imeli pripomb je predlagal sprejem sklepa. 
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Predlog sklepa 11/9: Prične se postopek imenovanja nadomestnega člana sveta šole. Ravnateljica bo pripravila 
časovnico. 
Glasovanje: 7 prisotnih, 7 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 11/9: Prične se postopek imenovanja nadomestnega člana sveta šole. Ravnateljica bo pripravila časovnico. 
 
 
Točka 7. Drugo 
/ 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.40 . 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 

Robert Richter, 
predsednik sveta šole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik je bil potrjen na 11. sestanku sveta šole, 12. 6. 2018. 
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