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                                                                                                                        Lucija, 2. 10. 2018                                   

 

ZAPISNIK 

 

 

1. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija, ki je bila v torek, 2. 10. 2018, s pričetkom ob 

17.00 v zbornici. 

Prisotni: Andreja Klančar, Jasna Fabič, Ana Horvat, Elvin Klobas, Aleksander Matić, 

Angelika Lukačić 

Odsotni: Neva Strel Pletikos (opr.), Miloš Stegovec (opr.), Bojan Jerman (opr.), Gregor 

Mislej, Matjaž Ukmar.  

Ostali prisotni: ravnateljica Tanja Vincelj in pomočnica ravnateljice Eneja Baloh 

 

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku. 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice Andreje Klančar in ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih 

6 članov, opravičeno odsotni 3 člani) je predsednica predstavila dnevni red. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnikov 3., 4., 5. in 6. seje Sveta zavoda OŠ Lucija. 

3. Obravnava Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18. 

4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19. 

5. Potrditev pravil Šolskega reda Osnovne šole Lucija. 

6. Potrditev pravil šolske prehrane (op. sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev objavljena v Ul. RS št. 75/17). 

7. Potrditev popravka cenika o najemu učilnic, jedilnice, računalniške učilnice. 

8. Poročanje o opravljenih delih in investicijah med šolskimi počitnicami.  

9. Poročanje o primeru ugovora na oceno. 

10. Potrditev članov pritožbene komisije. 

11. Razno. 

 

 

 

http://www.oslucija.si/
mailto:info@oslucija.si


 

Osnovna šola Lucija, Fazan 1, 6320 Portorož 
Tel: 05 677 12 34 Fax: 05 677 09 87 
www.oslucija.si 
info@oslucija.si 

 

 

 

K 1.  

Po predstavitvi dnevnega reda seje je sledilo potrjevanje dnevnega reda. 

Sklep: Predlagani dnevni red se potrdi. 

  ZA: 6    PROTI: 0    VZDRŽAN: 0 

K 2.  

Predsednica sveta zavoda Andreja Klančar je odprla razpravo o zapisnikih 3., 4., 5. in 6. 

seje Sveta zavoda OŠ Lucija, ki so jih člani sveta zavoda prejeli kot prilogo k vabilu na 

sejo. Sledila je potrditev zapisnikov.  

1. sklep:  Zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija z dne 27. 2. 2018 se potrdi. 

ZA: 6    PROTI: 0     VZDRŽAN: 0 

2. sklep: Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Lucija z dne  

13. 6. 2018 se potrdi. 

ZA: 6    PROTI: 0     VZDRŽAN: 0 

 

3. sklep: Zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija z dne 21. 6. 2018 se potrdi. 

ZA: 6    PROTI: 0     VZDRŽAN: 0 

 

4. sklep: Zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Lucija z dne  

1. 8. 2018 se potrdi. 

ZA: 6    PROTI: 0     VZDRŽAN: 0 
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K 3.  

Sledila je obravnava Poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18.  

Glede na to, da je vsem članom sveta bilo poročilo poslano po elektronski pošti, je ga. 

ravnateljica predstavila naknadno (med šolskim letom 2017/18) vključene vsebine, in 

sicer so to bili npr. različni ex tempore, katerih razpisi niso vnaprej znani, in obisk 

mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana. Ravnateljica je omenila tudi vse večjo 

prepoznavnost šole v lokalnem okolju. Odgovorila je tudi na vprašanja članov o 

napredovanju učencev v 6. razredu z eno ali dvema nezadostnima ocenama. Pojasnila je 

strokovne vidike za odločitev na novo formiranja oddelkov  v posameznih razredih v 

začetku lanskega šolskega leta.  

Sledilo je glasovanje o sklepu.  

Sklep: Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18 se potrdi.  

      ZA: 6    PROTI: 0     VZDRŽAN: 0 

 

K 4.  

Sledila je obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19.  

Ga. ravnateljica je predstavila prednostne naloge v letošnjem šolskem letu, poleg ostalih 

predvsem prednostno nalogo, ki smo jo poimenovali Gremo v naravo. Slednja se bo pri 

rednem pouku izvajalo s poudarkom na naravoslovnih vsebinah, pouku na prostem in z 

vključitvijo v mednarodni projekt Eko šola ter z vzpostavitvijo sodelovanja z lokalnimi 

inštitucijami (Okolje Piran, Morska biološka postaja …). Omenila je CAP-program za 

učence od 1. do 9. razreda, Zdrave urice za učence 2., 3. in 4. razreda v obliki delavnic, 

promocijo branja za učence 6. razreda Berimo z Rovko Črkolovko. Kot vsa leta doslej bo 

pouk zasnovan problemsko  in po višjih taksonomskih stopnjah, sledili bomo povezavi 

po vertikali, navajali  učence na izdelavo projektnih nalog, ki jih bo ocenjevalo več 

učiteljev z različnih predmetnih področij. Namenili bomo veliko pozornosti 

medsebojnim odnosov in posvetili večjo pozornost tej temi ob mednarodnem dnevu 

strpnosti in prijateljstva (npr. pri razrednih urah). V vse oblike življenja in dela na šoli se 

bodo aktivno vključevali vsi učenci (šolska skupnost učencev, šolski parlament, različne 

interesne dejavnosti …). Nadarjeni učenci se bodo udeležili izmenjave z nadarjenimi 

učenci OŠ Jakobski Dol. 

Ravnateljica je še predstavila  podatke o številu vpisanih učencev v novem šolskem letu, 

številu oddelkov na matični šoli in PŠ Strunjan; 7 učencev ima status tujca.  

 

Ker ni bilo vprašanj s strani članov sveta zavoda, je sledilo glasovanje o sklepu.  

Sklep: Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 se potrdi.  
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      ZA: 6    PROTI: 0    VZDRŽAN: 0 

K 5.   

Sledila je obravnava sprememb pravil Šolskega reda Osnovne šole Lucija, in sicer je 

spremembe  v poglavjih 2.5 in 5.3 predstavila predsednica sveta zavoda.  

Poglavje 2.5 

Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo. 

Učenci se preobujejo tudi v primeru, ko v šolo pridejo z gumijastimi natikači. Gumijaste 

natikače lahko imajo kot šolske copate, vendar jih morajo uporabljati samo v prostorih 

šole (v garderobni omarici morajo imeti obutev za odhod na prosto oz. domov).  

 

Poglavje 5.3 

Prvotni predlog: 

Učenec lahko plastičen gumbek za prijavo na šolsko kosilo pozabi samo enkrat. Ob 

večkratnem pozabljanju gumbka (dvakrat in več) se učencu za en teden odjavi kosilo. 

Predlog sprememb, ki je bil potrjen na Svetu staršev:  

V kolikor učenec 2-krat zaporedoma pozabi ključek (gumbek), se ga lahko odjavi od 

kosila do enega tedna, v kolikor učenec 5-krat zaporedoma pozabi ključek (gumbek), se 

ga lahko odjavi od kosila do enega meseca.  

 

Sledilo je glasovanje o sklepu.  

Sklep: Spremembe pravil šolskega reda OŠ Lucija se potrdijo.  

       ZA: 6    PROTI: 0    VZDRŽAN: 0 

 

K 6. 

Sledila je obravnava sprememb Pravil šolske prehrane, in sicer 19. in 44. člena 

(predstavi predsednica sveta zavoda).  

 

19. člen 

Na podlagi pravice, ugotovljene iz odločbe o otroškem dodatku oziroma posebne 

odločbe o subvenciji za malico ali kosilo, šola učencem prizna in upošteva višino 

subvencije pri plačilu ene malice in enega kosila dnevno.  
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Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na 

malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 eurov. Subvencija pripada v 

višini cene malice.  

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri 

katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 

ne presega 370,86 eurov. 

Pravica do subvencije za malico in kosila pripada učencem do konca šolskega leta, ta 

pravica preneha v primeru spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do 

subvencije. 

 44. člen – razdelek o zunanjem nadzoru 

Zunanji nadzor  

Glede organizacije in opravljanja dejavnosti šolske prehrane izvaja nadzor Inšpektorat 

Republike Slovenije za šolstvo in šport.   

V okviru svojih pristojnosti tudi drugi inšpekcijski organi ministrstev, in sicer:  

 proračunska inšpekcija glede poslovanja in namenske porabe sredstev,   

 informacijski pooblaščenec glede izvajanja določb tega zakona, ki se nanašajo na 

varovanje osebnih podatkov,  

 inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter  

 nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  

 

Sledilo je glasovanje o sklepu.  

Sklep: Spremembe v Pravilih šolske prehrane OŠ Lucija se potrdijo. 

 

ZA: 6    PROTI: 0    VZDRŽAN: 0 

 

K 7. 

Ga. ravnateljica je predstavila razloge za spremembo Cenika o najemu učilnic, jedilnice 

in računalniške učilnice (glej cenik, objavljen na spletni strani šole).  

 

Sledilo je glasovanje o sklepu.  
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Sklep: Spremembe Cenika o najemu učilnic, jedilnice in računalniške učilnice se 

potrdijo.  

ZA: 6    PROTI: 0    VZDRŽAN: 0 

K 8.  

Predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija je predala besedo ravnateljici Tanji Vincelj, ki je 

poročala o opravljenih delih in investicijah med šolskimi poletnimi počitnicami, in sicer 

so to bila predvsem redna vzdrževalna dela in nekatera obnovitvena dela (menjava 

vinas ploščic na hodnikih v prvem in drugem nadstropju razredne stopnje in v šolski 

kuhinji, obnova zunanjih stopnic pred vhodom v učilnice prvega razreda ter strehe in 

dimnika v Strunjanu). Med poletnimi počitnicami je glede na potrebe pouka bil izveden 

nakup pripomočkov in učil, dodatnih garderobnih omaric, klopi, stolov. 

 

K 9.  

Ravnateljica Tanja Vincelj je člane Sveta zavoda OŠ Lucija seznanila o primeru ugovora 

na oceno v šolskem letu 2017/18. 

 

K 10. 

Sledila je obravnava glede izvolitve novih članov pritožbene komisije, zaradi preteka 

mandata članov dosedanje pritožbene komisije. 

 

K 11. 

Predlogov, pobud ali vprašanj s strani članov sveta šole pod točko Razno ni bilo, zato se 

je predsednica sveta zahvalila prisotnima ravnateljici, ge. Tanji Vincelj, in namestnici 

ravnateljice, ge. Eneji Baloh, ter članom sveta zavoda za sodelovanje. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20. 

 

Zapisnik pripravila:                   Predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija:                                                                      
Ana Horvat, l. r.                                                             Andreja Klančar 
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