Osnovna šola Vide Pregarc
Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana
01 620 26 80
051 440 734
os-vp.lj@osvp.si
www.osvp.si

Štev.: 013-517/2019-3
Datum: 21. 1. 2019

Zapisnik
15. sestanka sveta šole, ki je bil v ponedeljek, 21. 1. 2019, od 17.00 v zbornici šole.

Prisotni:
Predstavniki MOL: Jakob Lojk, Janez Peskar, Robert Richter
Predstavniki staršev: Goce Filovski, Jure Jovanovič,
Predstavniki delavcev: Ivanka Hočevar Istenič, Tina Pajnik, Sonja Salajko, Katarina Šulin Žabota
Opravičeno odsotna: Nataša Žerjav, Daša Štritof
Katja Arzenšek Konjajeva, ravnateljica
Branka Majce, pomočnica ravnateljice
Nataša Skok, sindikalna zaupnica (opravičena)
Dnevni red:
1. Obravnava dopisa
Priloge:
1. /

Točka 1. Obravnava dopisa
Predsednik sveta šole je pozdravil prisotne in se zahvalil za udeležbo. Predstavil je novega člana, predstavnika
staršev, Jureta Jovanoviča.
Novi član sveta šole, predstavnik staršev je pripomnil, da bi gradivo prejeli vsaj dan dva pred sestankom.
Predsednik sveta šole je prejel pismo starša. Pismo je bilo naslovljeno na svet staršev, svet šole in na Ministrstvo za
šolstvo. O vsebini pisma se je takoj pogovoril z ravnateljico. Tudi ravnateljica je prejela pismo, vendar vsebina pisma
ni bila enaka. Starš je 11. 1. 2019 osebno prinesel pisma, ki jih je sprejela ravnateljica. Nanjo je bil naslovljen
zahtevek za dostop do javnih informacij ter pismo. V zaprtih kuvertah je prinesel pismo za predsednika sveta šole,
za namestnico predsednika sveta šole, za predsednico sveta staršev in za predstavnika staršev 6.a razreda v svetu
staršev. Vsa pisma je šola takoj posredovala naslovnikom. Predsednik sveta šole se je dogovoril z ravnateljico, da
pridobi informacije na vseh uradnih institucijah (Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo in na Mestni občini Ljubljana, itd..). Ravnateljica je to tudi storila. Dogovorila sta se, da se skliče
sestanek sveta šole in sveta staršev. Predsednik sveta šole je želel pred sprejemanjem sklepov, pridobiti tudi
mnenje sveta staršev.
Ravnateljica je pojasnila:
1. Cena kosil.
Ravnateljica je povedala, da se je glede oblikovanja cen kosila obrnila na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo,
na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na Mestno občino Ljubljana. Pojasnila je, da pri
oblikovanju cene kosila lahko za strošek vodenja računovodskih evidenc šola zaračuna do 20 % cene kosila. Vse
institucije so ji podale enako mnenje. Cena kosila za učence od 1. do 3. razreda je lahko 2,92 €, ker se pri malih
kosilih prišteje tudi strošek dela v kuhinji (razdelitev po razredih, čiščenje, elektrika, voda, čistila), je cena 3,00
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€. Cena kosila za učence od 4. do 9. razreda, je lahko 3,396 € in ne 3,60 €, kot je bila obračunana. Predlaga, da
cena za mala kosila ostane enaka, za velika kosila predlaga ceno 3,30 €. Za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 12.
2018 bo šola opravila poračun za nazaj. Za nastalo situacijo se je opravičila in se zahvalila za opozorilo. Sredstva
iz naslova obračuna kosil so porabljena izključno za stroške dela v kuhinji in pri obračunu. Sredstva so zavedena
transparentno, skladno z računovodskimi standardi in v primeru napak je prav, da se sredstva povrnejo. Kar
šola tudi vedno naredi. S temi sredstvi se ni nihče okoristil.
Člani sveta šole so razpravljali:
Seznanili so se s pismom starša, ki ga je osebno prinesel v šolo 11. 1. 2019 in izročil ravnateljici. Ugotovili so, da sta
pismo, ki ga je prejela ravnateljica in drugo pismo, ki so ga prejeli ostali v določenih točkah oziroma zahtevah
različni. Glede na to, da je šola vzgojno izobraževalna ustanova se zdi nekaterim članom sveta šole komunikacija v
pismu neprimerna. Prav se jim zdi, da se opozarja na napake. Člani sveta šole so se seznanili tudi z razpravo in
sprejetim sklepom sveta staršev na sestanku, 21. 1. 2019. Starši so predlagali ceno malega kosila 3,00 € in velikega
kosila 3,30 €. Za preveč obračunana kosila, naj se opravi poračun. Svet staršev je predlagal, da naj se staršem
predlaga oziroma se jih vpraša, ali želijo vrnitev preplačanih sredstev ali pa sredstva namenijo v šolski sklad. Iz
sredstev namenjenih v šolski sklad bo šola nabavila šolsko smučarsko opremo.
Predsednik sveta šole je člane seznanil še o dopisu Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana, ki bo v letu
2019 opravila notranjo revizijo pravilnosti, popolnosti, pravočasnosti za področje obračuna stroškov in izdajo
računov staršem.
Predlog sklepa 1/15: Člani sveta šole so se s problematiko seznanili. Seznanili so se tudi s sklepom sveta staršev in
predlogom. Cena kosila je od 1. 9. 2018 3,30 € za veliko kosilo in 3,00 € malo kosilo. Razliko 0,30 € za veliko kosilo,
se staršem poračuna za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN
Sprejet sklep 1/15: Člani sveta šole so se s problematiko seznanili. Seznanili so se tudi s sklepom sveta staršev in
predlogom. Cena kosila je od 1. 9. 2018 3,30 € za veliko kosilo in 3,00 € malo kosilo. Razliko 0,30 € za veliko kosilo,
se staršem poračuna za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.
2. Šole v naravi.
Ravnateljica je pojasnila način obračuna šol v naravi. Glede obračuna šol v naravi je šola imela več
inšpekcijskih pregledov. Znesek, ki je bil prvotno zaračunan staršem, je bil dejansko plačan izvajalcem šole v
naravi. Napačno obračunana šola v naravi je bila v celoti poračunana in povrnjena, glede na odločbo šolskega
inšpektorata. Ravnateljica je v telefonskem pogovoru s svetovalko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport in direktorico direktorata za OŠ in vrtce dobila pojasnilo, da se napačno obračunana sredstva povrnejo iz
materialnih sredstev šole, če ni drugače zapisano v inšpekcijski odločbi. Napaka je bila nenamerna in v celoti
popravljena.
Člani sveta šole so v razpravi povzeli, da so se seznanili s pojasnili ravnateljice, glede obračuna šol v naravi.
Ugotovili so, da je inšpektor v inšpekcijskem nadzoru 12. 12. 2017 ugotovil nekaj nepravilnosti v zvezi z
izvedbo plavalne poletne šole v termah Čatež v letih 2013, 2015 in 2016. Na podlagi odločbe inšpekcijskega
pregleda je šola nepravilnosti odpravili in preplačane zneske stroška izvedbe šole v naravi za ta leta staršem
povrnila.
Člani sveta šole so razpravljali še o odgovoru na prejeto pismo. Po razpravi je predsednik sveta šole predlagal sklep.
Predlog sklepa 2/15: : Člani sveta šole pooblastijo ravnateljico, da pripravi odgovor v zakonskem roku. Preden ga
odpošlje, člani sveta šole potrdijo vsebino odgovora na korespondenčni seji.
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN
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Sprejet sklep 2/15: Člani sveta šole pooblastijo ravnateljico, da pripravi odgovor v zakonskem roku. Preden ga
odpošlje, člani sveta šole potrdijo vsebino odgovora na korespondenčni seji.
Predsednik sveta šole je člane seznanil še o tem, da bo naslednji sestanek 19. 2. 2019. Povedal je še, da je
zadovoljen, da je ravnateljica takoj ukrepala in pripravila vsa pojasnila in ukrepe, saj meni, da bi morali vsi ravnatelji
vedno takoj odreagirati, priznati napake, se opravičiti in nepravilnosti odpraviti.
Predsednik sveta šole je vprašal najprej predstavnike zaposlenih, nato staršev ter še predstavnike MOLa, kako so
zadovoljni z delovanjem šole.
Sestanek se je zaključil ob 18.45.
Zapisala:
Cvetka Frece
Robert Richter,
predsednik sveta šole

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