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                                                                                                                        Lucija, 20. 2. 2019                                   

 

ZAPISNIK 

 

 

2. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija, ki je bila v sredo, 20. 2. 2019, s pričetkom ob 

19.00 v zbornici. 

Prisotni: Andreja Klančar, Ana Horvat, Bojan Jerman, Neva Strel Pletikos, Elvin Klobas, 

Angelika Lukačić, Gregor Mislej in Miloš Stegovec 

Odsotni: Jasna Fabič (opr.), Aleksander Matić, Matjaž Ukmar 

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

računovodkinja Kristina Vižintin 

 

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku. 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice Andreje Klančar in ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih 

8 članov, 3 odsotni – opravičeno odsotna ena članica) je predsednica predstavila dnevni 

red. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Lucija. 

3. Predstavitev in potrditev Letnega poročila Osnovne šole Lucija za leto 2018. 

4. Razno. 

5. 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:  8,  PROTI: /,   VZDRŽAN: / 

K 2.  

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

ki so ga člani sveta zavoda prejeli kot prilogo k vabilu na sejo. Sledila je potrditev 

zapisnika.  

Sklep: Zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija z dne 2. 10. 2018 se potrdi. 

ZA:  8,  PROTI: /,   VZDRŽAN: / 

 

K 3.  

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

le-ta je dala prednost finančnemu  poročilu, ki ga je podala računovodkinja, ga. Vižintin. 

Iz finančnega poročila, ki so ga člani predhodno prebrali v poslanem gradivu za sejo, je 

razvidno, da je šola poslovala gospodarno, saj je skrbela za ravnovesje med prihodki in 

odhodki. Nekaj sredstev (okoli deset tisoč evrov) je ostalo neizkoriščenih od projektov, 

ki so se zaključili v lanskem šolskem letu. Ta sredstva bodo namenjena za nakup tablic in 

4 stojal za sušenje risb (slednja od presežka prihodkov nad odhodki ob koncu leta 2018). 

Smotrno je bil porabljen denar šolskega sklada, ki pridobi večino denarja z donacijami in 

prodajo izdelkov na Miklavževem sejmu. Razlike v poslovanju v primerjavi z letom 2017 

se kažejo v sredstvih za učbeniški sklad (v breme zaradi nakazovanja sredstev za nazaj), 

izplačilih regresa in odpravnin. S strpnim pristopom do dolžnikov je računovodkinji 

uspelo pridobiti večji del sredstev z naslova terjatev. 

Ga. ravnateljica je nato predstavila še preostale dele Letnega poročila Osnovne šole 

Lucija za leto 2018. Ker je bilo Letno poročilo Osnovne šole Lucija poslano vsem članom 

zavoda skupaj z vabilom na sejo zavoda in so si ga člani predhodno prebrali, je ga. 

ravnateljica podala le kratek povzetek letnega poročila. Poudarila je, da si je kot 

ravnateljica že v začetku svojega mandata zadala tri cilje, in sicer so to skrb za delavce in 

ustrezne pogoje dela (opremljenost šole), skrb za sprotno vzdrževanje šolskih stavb in 

izboljšavo pogojev dela glede na razpoložljiva sredstva ter skrb za kakovosten učno-

vzgojni proces, odprtost in pripravljenost za sodelovanje z okoljem, s krajevno 

skupnostjo in občino. Opozorila je na večanje števila vpisanih otrok, v zadnjem šolskem 

letu je bilo na novo vpisanih okrog 30 otrok, izpisov skorajda ni. Soočamo se že s 

prostorsko stisko, saj nam primanjkuje učilnic, predvsem za pouk v prvem in drugem 

VIO. 
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Člani sveta niso imeli na podani poročili računovodkinje in ravnateljice nobenih 

pripomb oziroma vprašanj, zato je sledilo glasovanje o sklepu.  

Sklep: Letno poročilo Osnovne šole Lucija za leto 2018 se potrdi.  

ZA:  8,  PROTI: /,   VZDRŽAN: / 

 

K 4.  Razno 

Predlogi/pobude oz. vprašanja 

- Člane sveta je zanimalo, ali se preverja dobavitelje šolske prehrane, predvsem 

mesa in mesnih izdelkov. Ga. ravnateljica je zagotovila, da so meso in mesni 

izdelki slovenskega porekla. V kratkem potečejo javna naročila, postopki 

pridobivanja že potekajo (zunanja izvajalka). 

- Na vprašanje enega izmed članov, kako je z dograditvijo učilnic, o katerih smo 

izrazili potrebo ustanovitelju že pred dvema letoma, je ravnateljica povedala, da 

so v tem smislu aktivnosti s strani ustanovitelja zastale. Omenila je tudi, da je po 

montaži fotovoltaike streha poškodovana, marsikje tudi zamaka. Kljub nenehnim 

opozorilom o prej navedenih težavah ni s strani ustanovitelja nobenega 

odgovora. Ravnateljice osnovnih šol v občini so se pri županu v začetku marca 

napovedale na neformalen obisk z namenom, da mu predstavijo perečo 

problematiko in potrebe posameznih šol. 

Po krajši razpravi o zgoraj navedenem so ravnateljica, namestnica ravnateljice in 

računovodkinja zapustile sejo. 

 

K 5.  

Delovna uspešnost ravnateljice 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija je povedala, da se ocena uspešnosti dela ravnateljice 

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 2018 soglasno potrjeno, saj je 

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

V razpravi so bili prisotni člani sveta enotnega mnenja, da je ga. ravnateljica skrben 

gospodar in da vodenje šole opravlja z vso odgovornostjo. 

 

Sledilo je glasovanje o sklepu.  

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

ZA:  8,  PROTI: /,   VZDRŽAN: / 

 

Predsednica sveta zavoda se je vsem članom zahvalila za sodelovanje in napovedala 

naslednji sklic v prvi polovici junija 2019. 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

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