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Z A P I S N I K 

   seje sveta šole z dne 4. 3. 2013 ob 17.00  

 

 

Prisotni: Dunja Peric, Vojko Franetič, Nataša Čotar,  Jože Kobal, Damjan Grmek, Andreja 

Rustja, Primož Gustinčič, Bojan Žvanut,  Mojca Ukmar. 

 

Opravičeno odsotni: Igor  Zega 

 

Ostali prisotni: Nives Cek – ravnateljica, Agata Perdec – predsednica volilne komisije  

delavcev v Svet Šole 

 

Dnevni red:  

 

1. Ugotovitev sklepčnosti seje.  

2. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika zadnjega sestanka. 

3. Seznanitev s Poročilom volilne komisije za izvedbo volitev delavcev v Svet šole. 

4. Obravnava in potrditev Poročila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov. 

5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2012. 

6. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2013. 

7. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 

8. Soglasje za zaposlitev ( hišnik ). 

6. Razno.   

                    

K točki l 

Seja sveta je  bila sklepčna.  

 

K točki 2 

Predsednica Sveta šole je  prebrala zapisnik zadnje seje  z dne 14.1.2013. Člani sveta so  

soglasno potrdili  zapisnik zadnje seje Sveta šole. 

 

K točki 3 

Gospa Agata Perdec – predsednica Volilne komisije delavcev šole je prisotne seznanila s 

poročilom volilne komisije o volitvah, ki so bile izvedene 18.2. 2013.   Od 51 volilcev je 

glasovalo 42 volilcev, 2 glasovnici sta bili neveljavni. Svetu šole je predstavila nove člane 

Sveta šole  s strani šole  ( poimensko in število glasov, ki so jih na volitvah prejeli ). Novi 
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člani Sveta šole so : Elena Frankič ( tehnično osebje ), Anja Humar Korečič, Ana Masten, 

Tomaž Mavrič ( strokovni delavci iz centralne šole )  in Dunja Peric ( podružnica ). 

 

Gospa ravnateljica je prisotne seznanila z novimi člani Sveta šole s strani občine:  Ivo Kobal, 

Stojan Kosmina in Damjan Grmek. 

Povedala je tudi, da se bo Svet staršev sestal  v  mesecu marcu  in izvolil svoje člane. 

  

Gospod Damjan Grmek je  menil, da bi bilo dobro, da Finančni načrt za leto 2013 sprejemajo 

novi člani Sveta šole. Ostali člani so s tem soglašali in soglasno potrdili  

 

sklep: Finančni načrt obravnava in sprejme Svet šole v novi sestavi. 

 

K točki 4 

Gospa ravnateljica je   poimensko predstavila  člane komisije za popis sredstev in obveznosti 

do virov za centralno šolo in podružnico. 

 

Članom Sveta šole je obenem predstavila  še novo računovodkinjo Teo Godnič. 

 

Računovodkinja je prisotne seznanila s potekom popisa v letošnjem letu (s čitalcem  kod, 

hitrejši in enostavnejši popis) ter  poročilom popisa.  Obrazložila je  tudi, zakaj je odpis  letos 

tako visok. Odpisani predmeti so bili neuporabni in so se večinoma že nekaj let  nahajali na 

podstrešju.  

 

sklep: Sprejme se Poročilo o popisu sredstev  in obveznosti do njihovih terjatev . 

 

K točki 5 

Gospa ravnateljica je  podrobno predstavila  Letno poročilo za leto 2012  ter  poudarila, da je 

šola kljub  zmanjšanju  finančnih sredstev poslovala  pozitivno . Delo šole je ocenila kot 

kvalitetno, ekonomično in gospodarno.   

 

Dotaknila pa se je tudi nerealiziranih ciljev in sicer: notranje revizije šole, prometne urejenosti  

in športnih površin v Štanjelu. 

 

Gospodu Gustinčiču  je ravnateljica na vprašanje  o financiranju socialno ogroženih učencev 

obrazložila tudi način reševanja le-teh:  vir financiranja  ( šolski sklad ). Obenem je  prisotne 

seznanila z donacijo gospoda Maherja, ki je imel razstavo sinovih fotografij  v komenski 

knjižnici. 

 

Gospod Damjan Grmek je predlagal, da se v prihodnosti članom Sveta šole posreduje 

Poročilo v skrajšani obliki. 

 

sklep:  Letno poročilo za leto 2012  se  soglasno sprejme v posredovani obliki. 

 

K točki 6 

Gospa ravnateljica je  v grobem predstavila finančni načrt za leto 2013 ter se dotaknila  

predvidenih težav  v zvezi financiranja materialnih stroškov šole, zlasti  s področja energetike. 

Kot je bilo na zadnji seji Sveta šole dogovorjeno, je  gospod  Andrej Marušič  šolo pregledal,  

pripravil pa bo načrt sanacije in energetskih  izboljšav.  

 



Ravnateljica  je prisotne seznanila tudi  s poročilom Ministrstva za zdravje- Uprave RS za 

varstvo pred sevanji in s tem povezanim  konfliktnim ukrepom – prezračevanje in ogrevanje 

obenem. 

 

sklep : Finančni načrt za leto 2013 se obravnava in sprejema na naslednji seji, z novo 

konstituiranim Svetom šole.  

 

K točki 7 

Predsednica Sveta šole, gospa Andreja, je  predstavila merila ocenjevanja delovne uspešnosti 

gospe ravnateljice . Ocenjevanje je razdeljeno na področja ( poslovanje šole, odpravljanje 

pomanjkljivosti, mnenje računskega sodišča,  realizacija programa šole, kakovost izvedbe 

programa, razvojna naravnanost, zagotavljanje materialnih pogojev ). O vsakem področju je 

predstavila  še  ocenjevalno lestvico ter  pisno poročilo ravnateljice.  

 

Glede na brezpredmetnost vpliva ocenjevanja, se je  gospod Damjan Grmek odločil, da o 

delovni uspešnosti ravnateljice ne bo glasoval. 

 

sklep : Svet zavoda oceni ravnateljičino delovno uspešnost kot 100%.  

 

K točki 8 

Gospa ravnateljica je  člane seznanila  z dejstvom, da hišnik  s 15.3.2013 odhaja. Pričakuje  

veliko  prošenj za to  slabo plačano prosto delovno mesto.  Ministrstvo je soglasje že dalo. 

 

Sklep : Svet zavoda je potrdil soglasje za zaposlitev hišnika.   

 

 

K točki 9 

Predsednica  Sveta šole, Andreja Rustja, je prisotne seznanila   z delom Sveta šole  v  tem 

mandatu ter se prisotnim zahvali za uspešno sodelovanje. Tudi ostali člani  so predstavili 

svoje mnenje o delu v zadnjih  štirih letih (sodelovalno, konstruktivno, uspešno). 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.20. 

 

Zapisala:                          Predsednica sveta šole:  

Dunja Peric    Andreja Rustja 

 


