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                                                                                                                        Lucija, 27. 2. 2018                                   

 

ZAPISNIK 

 

 

3. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija, ki je bila v torek, 27. 2. 2018, s pričetkom ob 

18.00 v Mavrični sobi. 

Prisotni: Andreja Klančar, Jasna Fabič, Ana Horvat, Bojan Jerman, Neva Strel Pletikos, 

Elvin Klobas, Aleksander Matić, Angelika Lukačić, Gregor Mislej in Miloš Stegovec 

Odsotni: Matjaž Ukmar (opr.) 

Ostali prisotni: ravnateljica Tanja Vincelj, pomočnica ravnateljice Eneja Baloh in 

računovodkonja Mateja Lovrečič 

 

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku. 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice Andreje Klančar in ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih 

10 članov, opravičeno odsoten 1 član) je predsednica predstavila dnevni red. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ter 2. korespondenčne seje Sveta zavoda 

Osnovne šole Lucija. 

3. Predstavitev in potrditev Poslovnega in računovodskega poročila Osnovne šole 

Lucija za leto 2017. 

4. Poročanje o inšpekcijskem nadzoru. 

5. Razno. 

6. Obravnava predlaganih sprememb in potrditev Poslovnika o delu Sveta zavoda 

Osnovne šole Lucija. 

7. Delovna uspešnost ravnatelja. 
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K 1.  

Po predstavitvi dnevnega reda seje je sledilo potrjevanje dnevnega reda. 

Sklep: Predlagani dnevni red se potrdi. 

  ZA: 10    PROTI: 0    VZDRŽAN: 0 

K 2.  

Predsednica sveta zavoda Andreja Klančar je odprla razpravo o zapisnikih 1. redne seje 

in 2. korespondenčne seje, ki so jih člani sveta zavoda prejeli kot prilogo k vabilu na sejo. 

Sledila je potrditev zapisnikov.  

1. sklep: Zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija z dne 28. 9. 2017 se potrdi. 

ZA:10     PROTI: 0   VZDRŽAN: 0 

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

16. 2. 2018 se potrdi. 

ZA: 10   PROTI: 0     VZDRŽAN: 0 

 

K 3.  

Predsednica sveta zavoda Andreja Klančar je besedo predala ravnateljici Tanji Vincelj, ki 

je predstavila povzetek Poslovnega in računovodskega poročila Osnovne šole Lucija za 

leto 2017. 

Ker je bilo Poslovno in računovodsko poročilo Osnovne šole Lucija za leto 2017 poslano 

vsem članom zavoda skupaj z vabilom na sejo zavoda in so si ga člani predhodno 

prebrali, je ga. ravnateljica podala kratek povzetek. 

Ga. ravnateljica je spomnila člane sveta zavoda, da so investicijska in večja vzdrževalna 

dela bila predstavljena že na 1. seji septembra, nekaj manjših vzdrževalnih del je bilo 

opravljenih še do konca leta, izvedba talnih iger na igrišču PŠ Strunjan pa je prestavljena 

v leto 2018 zaradi neugodnih vremenskih razmer v času načrtovanih del. Predstavila je 

tudi nekatere izboljšave v poslovanju v šol. l. 2016/2017 (brezpapirno poslovanje, 

nabava aparatur za vsakdanje delo – najem 4 tiskalnikov in posledično zmanjšani stroški 

za nabavo kartuš, pošiljanje položnic po elektronski pošti …), kar je razvidno v letnem 

poročilu in v novem LDN. 

Pregled računovodskega dela poročila je kratko podala ga. Mateja Lovrečič, 

računovodkinja. Povedala je, da so v preglednicah vneseni podatki o osnovnih sredstvih, 

o stroških obnove nadstreška pred glavnim vhodom v šolo, o večji nabavi opreme in 

drobnega inventarja. V prilivu osnovnih sredstev in terjatev ni večjih odstopanj v 
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primerjavi s predhodnim letom, tudi v razliki prihodkov nad odhodki ni posebnosti (višji 

stroški za ogrevanje, el. energijo …). 

Sledilo je glasovanje o sklepu.  

Sklep: Poslovno in računovodsko poročilo Osnovne šole Lucija za leto 2017 se 

potrdi.  

      ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽAN: 0 

K 4.  

Ravnateljica Tanja Vincelj je poročala o sanitarnih pregledih aparatur na šoli (merjenje 

temperature v grelnikih vode, temperature v učilnicah in osvetljenost le-teh). Poročala je 

o zaključenih inšpekcijskih nadzorih Inšpektorata R Slovenije za šolstvo in šport  in 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

K 5. 

Predlogov, pobud pod točko Razno ni bilo. 

K 6. 

Kot priloga k vabilu je bil vsem članom Sveta zavoda OŠ Lucija poslan tudi predlog 

Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Lucija.  

 

Ker smo poslovnik obravnavali že na prejšnjih sejah, razprave ni bilo. Sledilo je 

glasovanje o sklepu.  

Sklep: Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Lucija se potrdi. 

ZA: 10    PROTI: 0    VZDRŽAN: 0 

K 7.  

Delovna uspešnost ravnateljice. 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija je povedala, da se ocena uspešnosti dela ravnatelja/-

ice izvede na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 

in ravnateljev s področja šolstva (vsi člani smo ga prejeli kot prilogo k vabilu na sejo). 

Obrazec, ki je podlaga za tovrstno ocenjevanje (vsem članom dan na vpogled na seji), 

vsebuje štiri kategorije ocenjevanja, in sicer glede na: 

 realizacijo obsega programa (do 25 %) 

 kakovost izvedbe programa (do 35 %) 

 razvojno naravnanost zavoda (do 35 %) 

 zagotavljanje materialnih pogojev (do 5 %) 
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Predsednica je še dodala, da je bilo letno poročilo za leto 2017 soglasno potrjeno, saj je 

bilo predhodno v razpravi ugotovljeno, da so bili vsi načrtovani cilji doseženi. 

Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o sklepu.  

Sklep: Ravnateljica Tanja Vincelj je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje 
dela plače za delovno uspešnost. 

ZA: 10    PROTI: 0   VZDRŽAN: 0 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

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