ZAPISNIK
2. seje sveta šole OŠ Božidarja Jakca, ki je bila v torek, 19. 2. 2013, ob 19.00 v zbornici šole.
PRISOTNI:
Igor Pigac, Boštjan Petelinc, Natalija Orlić, Urša Povšnar Tomić, Franjo Filipovič, Primož
Pintarič, Marjetka Cigale, Nadja Korelc, Maja Jug, Katja Kovačič Kokošar
ODSOTNI: opravičeno: Aleš Dakić
VABLJENI:
ravnateljica šole
pomočnica ravnateljice
vodja PŠ Hrušica
sindikalna zaupnica

– Nataša Krajnčan,
– Lili Pesek
– Marjetka Cigale
– Romana Šarec Rojc

Zaradi odsotnosti predsednika sveta šole je sejo vodil njegov namestnik Primož Pintarič.
K 1/
SPREJEM DNEVNEGA REDA
Namestnik predsednika sveta šole, gospod Primož Pintarič, je člane seznanil z dopolnitvijo
dnevnega reda, in sicer se pod točko 4 doda Seznanitev s finančnim načrtom za leto 2013 in
2014.
Člani sveta šole so se z dopolnitvijo dnevnega reda strinjali in ga kot takega tudi sprejeli.
SKLEP:
Člani sveta šole so soglasno sprejeli spodaj navedeni dnevni red.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje sveta šole in pregled uresničitve sklepov
Obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2012
Seznanitev s finančnim načrtom za leto 2013 in 2014
Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja
Informacija o:
- poročilu v 1. ocenjevalni konferenci
- izvedbi zimske šole v naravi
- vpisu v 1. razred
7. Pobude, predlogi in vprašanja
8. Ocenitev delovne uspešnosti ravnateljice

K 2/
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA ŠOLE IN PREGLED
URESNIČITVE SKLEPOV
Ravnateljica šole, gospa Nataša Krajnčan, je člane sveta šole seznanila, da je šola napisala
dopis, v katerem opozarja na nevarnost Pesarske ceste, in ga podala na Četrtno skupnost
Golovec.

SKLEP: Z zgoraj navedeno informacijo so člani sveta šole zapisnik 1. seje sveta šole
soglasno sprejeli.
K 3/
OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012
Letno poročilo za leto 2012 so vsi člani sveta šole prejeli z vabilom po elektronski pošti.
Računovodsko poročilo je članom obrazložila računovodkinja, gospa Saša Burja, poslovno
poročilo pa ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Računovodkinja je članom povedala, da
morajo sprejeti sklep, v katerem bo namen porabe sredstev presežka v višini 2.242 €.
Dodatnih pripomb ali predlogov člani niso imeli.
SKLEP: 1. Člani sveta šole so soglasno potrdili in sprejeli Letno poročilo za leto 2012
2. Presežek-dobiček v vrednosti 2.242 € šola porabi za nakup didaktičnih sredstev.
K 4/
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 IN 2014
Računovodkinja, gospa Saša Burja, je člane seznanila s finančnim načrtom za leto 2013 in
2014, in sicer za tisti del sredstev, ki so vezana na proračun Mestne občine Ljubljana
SKLEP: Finančni načrt za leto 2013 in 2014 so člani sveta šole sprejeli kot informacijo.
K 5/
RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA RAVNATELJA
Namestnik predsednika sveta šole, gospod Primož Pintarič, in ravnateljica šole, gospa Nataša
Krajnčan, sta člane sveta šole seznanila, da ravnateljici 31. 8. 2013 poteče petletni mandat in
je potrebno to delovno mesto razpisati. Na podlagi že izdanega soglasja Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport številka: 1000-41/2012/1 z dne, 11. 2. 2013 mora dati
soglasje k objavi delovnega mesta za ravnatelja tudi svet šole. Na podlagi obrazložitve so
člani sveta šole sprejeli naslednji
SKLEP: a) Svet Zavoda OŠ Božidarja Jakca šole ugotavlja potrebo po razpisu za ravnatelja
šole.
b) Svet Zavoda OŠ Božidarja Jakca daje soglasje, za objavo prostega delovnega
mesta za ravnatelja šole.
c) Prosto delovno mesto za ravnatelja šole razpišemo v časopisu Šolski razgledi in
objavimo na šolski spletni strani, in sicer 1. 3. 2013.
d) Rok za objavo je 8 dni.
K 6/
INFORMACIJE O:
- poročilu v 1. ocenjevalnem obdobju:
Vsi člani sveta šole so gradivo prejeli z vabilom. Ravnateljica je povedala, da so poročilo
obravnavali tudi strokovni delavci šole in svet staršev.
Dodatnih predlogov ali pripomb nanj niso imeli.
- izvedbi zimske šole v naravi;
Je podal kar strokovni vodja zimske šole v naravi, gospod Primož Pintarič. Povedal je, da se
jo je udeležilo 33 učencev od skupno 44, in sicer v času od 25. l. do 1. 2. 2013 v Kranjski
Gori. Smučarsko znanje so usvojili vsi. Poškodb in bolezni ni bilo. Starši so organizacijo in

potek zimske šole v naravi pohvalili. Zadovoljni so bili tudi učenci. Glede na pripombe
nekaterih staršev, da je cena naše zimske šole v naravi v primerjavi z drugimi precej dražja,
pa je argumentiral, da učenci začnejo s smučanjem že prvi dan dopoldne, izvaja se tudi tek na
smučeh, gredo tudi v bazen in izvajajo še vrsto drugih dejavnosti, ki jim jih omogoča
Kranjska Gora v primerjavi z drugimi lokacijami. Vedno je tu tudi dovolj snega.
- vpisu v 1. razred za šolsko leto 2013/14:
Je podala ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Povedala je, da je v centralno šolo vpisanih 39
otrok na PŠ Hrušica pa 14.
Glede na seznanitev o vpisu učencev so člani sveta šole menili, da mora šola svoje dobro
poslanstvo, ki ga opravlja, pokazati tudi navzven. Gospod Franjo Filipovič je predlagal, naj
šola razne informacije o dogajanjih na šoli poda na KRS, Revijo Ljubljana itd.
SKLEP: Člani sveta šole so podane informacije vzeli na znanje.
K 7/
POBUDE, PREDLOGI, VPRAŠANJA
Ravnateljica je člane sveta šole seznanila, da mora svet šole sprejeti spremembe Pravilnika o
šolski prehrani do 15. 3. 2013. Zato bo po elektronski pošti vsem članom poslala končno
verzijo Pravilnika. Vsi člani sveta šole pa naj bi sprejem sprememb potrdili v okviru
korespondenčne seje.
SKLEP: Z navedeno informacijo so se člani sveta šole strinjali.
K 8/
OCENITEV DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJICE
Predsednik sveta šole, gospod Primož Pintarič, in ravnateljica šole, gospa Nataša Krajnčan,
sta članom sveta šole povedala, da morajo oceniti delovno uspešnost ravnateljice za lansko
koledarsko leto, in sicer za leto 2012. Vse gradivo z obrazložitvijo so člani prejeli že po
elektronski pošti. Člane je tudi seznanila s potekom postopka ocenitve. Poslovna sekretarka je
prisotnim članom sveta šole razdelila liste za glasovanje, ki je bilo tajno.
SKLEP: Po podpisu obrazca s strani predsednika sveta šole, gospoda Aleša Dakića, glede
delovne uspešnosti ravnateljice, gospe Nataše Krajnčan, za leto 2012 poslovna
sekretarka oceno pošlje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in
šport.
Seja sveta šole je bila zaključena ob 20.15. Namestnik predsednika sveta šole, gospod Primož
Pintarič, se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in prisotnost.
ZAPISNIKARICA
MAJDA BABNIK

NAMESTNIK PREDSEDNIKA SVETA ŠOLE
PRIMOŽ PINTARIČ
PREDSEDNIK SVETA ŠOLE
ALEŠ DAKIĆ

