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Štev.: 013-57/2019-3 
Datum: 19. 2. 2019 
 

Zapisnik 
17. sestanka sveta šole, ki je bil v torek, 19. februarja 2019, od 17.00 v zbornici šole. 

 
Prisotni: 
Predstavniki MOL: Jakob Lojk, janez Peskar, Robert Richter 
Predstavniki staršev: Jure Jovanovič, Goce Filovski, Nataša Žerjav 
Predstavniki delavcev: Ivanka Hočevar Istenič, Tina Pajnik, Sonja Salajko 
Opravičeno odsotni: Daša Štritof, Katarina Šulin Žabota 
 
Dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda in sklepčnost; 
2. Pregled zapisnikov 12., 13., 14., 15. in 16. sestanka in sprejem; 
3. Sprejem poročila inventurne komisije;  
4. Sprejem poslovnega in računovodskega poročila s prilogami;  
5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice; 
6. Seznanitev z dopisom g. Jakliča; 
7. Drugo. 

 
Priloge: 

1. / 
2. Zapisniki 
3. Poročilo popisne komisije, dnevnik izločenih DI, 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. Dopisi J. Jakliča 
7. Kadrovski načrt, Pravilnik o sistemizaciji 

 
Vabljeni: 
Člani sveta šole – po e-pošti 
Sindikalna zaupnica 
Računovodkinja 
 
 
Točka 1. Potrditev dnevnega reda in sklepčnost. 
 
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. 
Predlagal je, da se spremeni dnevni red tako, da se zamenja 5. točka s 7. točko. Člani so se s tem strinjali,  
zato je predlagal sprejem sklepa. 
 
Predlog sklepa 1/17: Dnevni red se potrdi tko, da se zamenja 5. točko s 7. točke. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
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Sklep 1/17. Dnevni red se potrdi tako, da se zamenja 5. točk s 7. točko. 
 
Točka 2. Pregled zapisnikov 12., 13., 14., 15. in 16. sestanka in sprejem. 
 
Predsednik sveta šole je vprašal, ali imajo člani pripombe na predlagane zapisnike. Člani so imeli pripombe 
na dva zapisnika. Predsednik sveta šole je predlagal sprejem sklepov.  
 
Predlog sklepa 2/17: Zapisnik 12. sestanka sveta šole z dne, 26. 9. 2018, je sprejet. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 8 ZA, nihče PROTI, 1 VZDRŽAN. 
Sklep 2/12. Zapisnik 12. sestanka sveta šole z dne, 26. 9. 2018, je sprejet. 
 
 

Predlog sklepa 3/17: Zapisnik 13. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 27. 11. 2018, je sprejet. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 8 ZA, nihče PROTI, 1 VZDRŽAN. 
Sklep 3/12. Zapisnik 13. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 27. 11. 2018, je sprejet. 
 

Predlog sklepa 4/17: Zapisnik 14. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 29. 12. 2018, je sprejet. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 4/12. Zapisnik 14. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 21. 1. 2019, je sprejet. 
 

Predlog sklepa 5/17: Zapisnik 15. sestanka sveta šole z dne, 26. 1. 2018 , je sprejet z dopolnitvijo zadnjega 
odstavka zapisnika. Zadnji odstavek se tako glasi: Predsednik sveta šole je vprašal najprej predstavnike 
zaposlenih, nato staršev ter še predstavnike MOL-a, kako so zadovoljni z delovanjem šole. Vsi vprašani so 
odgovorili, da so z delovanjem šole zadovoljni. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 5/12. Zapisnik 15. sestanka sveta šole z dne, 26. 1. 2018 , je sprejet z dopolnitvijo zadnjega 
odstavka zapisnika. Zadnji odstavek se tako glasi: Predsednik sveta šole je vprašal najprej predstavnike 
zaposlenih, nato staršev ter še predstavnike MOLa, kako so zadovoljni z delovanjem šole. Vsi vprašani 
so odgovorili, da so z delovanjem šole zadovoljni. 
 

Predlog sklepa 6/17: Zapisnik 16. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 24. 1. 2019, je sprejet s 
popravkom sklepa. Sklep se glasi: Člani sveta šole se strinjajo z vsebino odgovora s predlaganimi popravki 
na dopis starša.  
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 6/12. Zapisnik 16. korespondenčnega sestanka sveta šole z dne, 24. 1. 2019, je sprejet s 
popravkom sklepa. Sklep se glasi: Člani sveta šole se strinjajo z vsebino odgovora s predlaganimi 
popravki na dopis starša.  
 
Točka 3. Sprejem poročila inventurne komisije 
 
Predsednik sveta šole je prosil za predstavitev poročila inventurne komisije.  
Poročilo inventurne komisije je predstavila Tina Pajnik, namestnica predsednice inventurne komisije. 
Popis so člani inventurne komisije opravili brez čitalca. Ugotovili so nekaj pomanjkljivosti in predlagali ,da 
se ponovno nalepiti nalepke, kjer odstopajo. Predlagajo tudi, da se natančno določi postopek zadolžitve 
delavca novih osnovnih sredstev in postopek prenosa osnovnih sredstev med delavci in med prostori.  
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Predsednik sveta šole je pozval k razpravi. Razpravljali so Jakob Lojk, Tina Pajnik, Robert Richter. Pripomb 
na poročilo niso imeli, zato je predlagal sprejem sklepov. 
 
Predlog sklepa 7/17: Člani sveta šole potrjujejo Poročilo inventurne komisije za leto 2018. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 7/12. Člani sveta šole potrjujejo Poročilo inventurne komisije za leto 2018. 
 
Predlog sklepa 8/17: Člani sveta šole potrjujejo predlagan odpis, prenos na drugo nahajališče in tiskanje 
novih nalepk, ki ga je predlagala inventurna komisija. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 8/12. Člani sveta šole potrjujejo predlagan odpis, prenos na drugo nahajališče in tiskanje novih 
nalepk, ki ga je predlagala inventurna komisija. 
 
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 2018. 
Ravnateljica je povedala, da se poslovno poročilo šteje od 1. 1. do 31. 12. 2018, veže se na del šolskega 
leta 2017/2018 in delno na šolsko leto 2018/2019. Poročilo je priloga zapisniku.  
Predsednik sveta šole je člane pozval k razpravi. Razpravljali so Jakob Lojk, Jure Jovanovič, Tina Pajnik, 
Robert Richter, Janez Peskar.  
Pri poslovnem poročilu so člani razpravljali o rezultatih pri NPZ. Ravnateljica je povedala, da je pri 
rezultatih NPZ najbolj pomembno to, kaj se iz rezultatov lahko kaj naučimo. Član sveta šole je povedal,   
da pričakuje boljše rezultate pri NPZ. Ravnateljica bo pripombe prenesla učiteljskemu zboru.  
Predlagali so, da se izračuna povprečna ocena glede na povprečen rezultat NPZ. To bo ravnateljica 
pripravila za septembrski sestanek.  
Računovodkinja je predstavila računovodski del.  
Predsednik sveta šole je člane pozval k razpravi. Razpravljali so Robert Richter, Jure Jovanovič. 
Predsednik je povzel razpravo in ugotovil, da je ravnateljica upoštevala usmeritve, ki so jih sprejeli ob 
lanskoletnem sprejemu poročila ter  dosegli pozitiven rezultat.  Predlagajo, da se tudi v letu 2019 izvajajo 
vsi ukrepi, ki bodo pripomogli k pozitivnemu rezultatu oziroma pozitivni ničli. Poslovno in računovodsko 
poročilo naj ravnateljica pred oddajo še enkrat pregleda in uredi tipkovne in oblikovne napake. 
 
Predlog sklepa 9/17: Člani sveta šole potrjujejo Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2018. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 9/17. Člani sveta šole potrjujejo Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2018. 
 
Točka 5. Drugo 
 
1. Pravilnik o sistemizaciji. Ravnateljica je pojasnila, da je bilo potrebno dodati dve delovni mesti, učitelj 

razrednik in učitelj razrednik predmetnega pouka. Sindikat ni imel nobenih pripomb na dopolnjeno 
sistemizacijo. 
Predsednik sveta šole je predlagal sprejem sklepa. 

Predlog sklepa 10/17: Člani sveta šole potrjujejo predlagan Pravilnik o sistemizaciji. 
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Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
Sklep 10/17. Člani sveta šole potrjujejo Pravilnik o sistemizaciji. 
 
2. Kadrovski načrt 

Ravnateljica je pojasnila, da bodo predvidoma septembra trije oddelki 1. razredov, mogoče bo 
potrebno razdeliti še letošnje 4. razrede.  
Predsednik sveta šole je predlagal sprejem sklepa. 

 Predlog sklepa 11/17: Člani sveta šole potrjujejo kadrovski načrt za leto 2019 in 2020. 
 Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN. 
 Sklep 11/17. Člani sveta šole potrjujejo kadrovski načrt za leto 2019 in 2020. 

 
Točka 6. Seznanitev z dopisom g. Jakliča 
 
Predsednik je članom predstavil pismo. Takoj, ko je pismo prejel se je pogovoril z ravnateljico. Meni, da je 
potrebno počakati na mnenje strokovne službe, to je notranje revizija. Ravnateljica je povedala, da bo po 
navodilu župana jutri na aktivu ravnateljev ljubljanskih šol in vrtcev izpostavila to vprašanje. Dogovorjena 
je tudi za sestanek z g. Simšič  z ZRSŠ.  
Predsednik je pozval k razpravi. Razpravljali so vsi člani. 
Predsednik je povzel razpravo in ugotovil, da so se člani seznanili: 

- s pismom, ki so ga prejeli skupaj z vabilom, 
- s sestankom aktiva ravnateljev, kjer se bo odprla ta tematika za vse ljubljanske šole, 
- z notranjo revizijo; 
- po ugotovitvah notranje revizije bodo člani sveta šole o tematike zopet razpravljali,  

Ravnateljica bo članom sveta šole poslala dopis MOL-a, ki so ga poslali kot odgovor na pismo g. Jakliča.  
Ravnateljica bo še enkrat preverila vse informacije na ustreznih inštitucijah. 
Ravnateljica je člane obvestila še o tem, da je prejela še eno zahtevo do dostopa informacij javnega 
značaja, ki jo je poslal g. Jaklič. Zanima ga skupno število kosil od septembra do januarja letošnjega 
šolskega leta ter izstavljeni računi za delo računovodstva. 
 
Predsednik sveta šole je predlagal sprejem sklepa. 
Predlog sklepa 12/17: Člani sveta šole so se s pismom seznanili, počakali bodo na poročilo notranje 
revizije in nato o tem razpravljali in sprejeli ustrezne ukrepe, če bo to potrebno. Člani sveta šole 
pooblaščajo ravnateljico, da g. Jakliča seznani s tem sklepom. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Predlog sklepa 12/17: Člani sveta šole so se s pismom seznanili, počakali bodo na poročilo notranje 
revizije in nato o tem razpravljali in sprejeli ustrezne ukrepe, če bo to potrebno. Člani sveta šole 
pooblaščajo ravnateljico, da g. Jakliča seznani s tem sklepom. 
 
Točka 5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice 
 
Ravnateljica je sestanek zapustila. 
Predsednik sveta šole je predlagal razpravo. 
 
Razpravljali so vsi člani sveta šole. Pred glasovanjem so vsi člani povedali svoje mnenje in nato sprejeli 
naslednje sklepe. 
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Ocenitev Katje Arzenšek Konjajeve za čas od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018: 
Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda 

1. Realizacija obsega programa – do 25 % 
Predlagan sklep 13/12: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 25 %. 
Glasovanje:  9 prisotnih, 9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 13/12: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 25 %. 

2. Kakovost izvedbe programa – do 35 % 
Predlagan sklep 14/12: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 
Glasovanje:  9 prisotnih, 7  ZA, 2 PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 14/12: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 

3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35 % 
Predlagan sklep 15/12: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 
Glasovanje: 9 prisotnih,  9 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 15/12: Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 35 %. 

4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 % 
Predlagan sklep 16/12 Katjo Arzenšek Konjajevo se oceni 5 %. 
Glasovanje: 9 prisotnih, 9 ZA,  nihče PROTI,  VZDRŽAN 
Sklep 16/12: 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 

- Zavod ni 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;  
- da zavod  ni dobil negativnega mnenja Računskega sodišča RS. 

 
Predlagan sklep 17/17: Vsota vseh doseženih odstotkov v štirih točkah ocenjevanja je 100 %. 
Glasovanje:  prisotnih,  ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN 
Sklep 17/17: Vsota vseh doseženih odstotkov v štirih točkah ocenjevanja je 100 %. 

 
  
 
Sestanek se je zaključil ob 18. 35. 
 
 
Zapisala: 
Cvetka Frece 

Predsednik sveta šole, 
Robert Richter 
 
 

Zapisnik je bil sprejet na 18. sestanku. 
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