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ZAPISNIK 7. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 

2020–2024  
 

Člani sveta šole so se sestali v ponedeljek, 28. 2. 2022, ob 18.30 preko spleta (zoom). 
 
Prisotni: Martina Lešnjak Opaka, Velimir Živković, Karmen Korez, Viktor Benčan, Danijel Lisec, 
Damijan Košir in povabljene Tadeja Pipan, Sonja Istenič Dizdarević in Simona Kralj 
Odsotni: Doroteja Senčur, Elizabeta Hernaus Berlec, Robert Richter (opr. odsotni) 
      Sebastian Svete, Martina Kajzer (neopr. odsotni) 
 
Predsednica je pozdravila vse prisotne, ugotovila sklepčnost, predlagala, da se pri dnevnem redu 
točka 8. prestavi za točko 5., saj bo morala ravnateljica zapustiti sejo pri točkah 6. in 7. Dnevni red: 
 
1.  Pregled in potrditev zapisnikov 5. redne in 6. dopisne seje sveta šole (priloga2x). 
2.  Obravnava in potrditev letnega poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 2021 

(priloga1x). 
3.  Obravnava in sprejem rebalansa finančnega načrta za leto 2021 (priloga1x). 
4.  Obravnava in potrditev finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za 2022 

(priloga3x). 
5.  Obravnava in potrditev realizacije razvojnega načrta za š. l. 2020/21 (priloga1x). 
6.  Določitev dela plače za delovno uspešnost ravnateljice iz naslova povečanega obsega za leto 

2022 (priloga1x). 
7.  Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2021(priloga4x). 
8.  Pobude, predlogi, vprašanja. 

 
Ad1) 
Prisotni na zapisnike in spremembo dnevnega reda niso imeli pripomb in soglasno je bil sprejet 
Sklep 1/7: Dnevni red s spremembo se soglasno potrdi. Zapisnika 5. redne in 6. dopisne seje se 
soglasno potrdita. 
         
 
Ad2)  
Ravnateljica je na kratko poročala o letnem poročilu o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 
2021 in se zahvalila predsednici za pripombe.  
V letu 2021 smo imeli 3.207,00 EUR presežka in vodstvo šole predlaga razdelitev dobička za 
tekoče poslovanje. Gospa Korez je zaprosila, če se lahko del denarja nameni I. triadi za zunanje 
igrače; gospod Živkovič z zaupanjem prepušča odločitev šoli; gospa Istenič je pripomnila, da se 
lahko sredstva za igrače namenijo tudi iz šolskega sklada. Gospod Benčan je vprašal, za kakšen 
znesek gre in po kratki debati so člani sveta soglasno sprejeli 
Sklep 2/7: 1/3 presežka se nameni za nakup zunanjih igrač za I. triado in stojala za kolesa (za 
prizidkom), 2/3 pa za tekoče vzdrževanje. 
Sklep 3/7: člani sveta šole soglasno potrjujejo letno poročilo o poslovnem in finančnem 
poslovanju za leto 2021. 
 
 
 



Ad3) 
Pojasnilo računovodkinje v zvezi z rebalansom: REBALANS za 2021 - gre za uskladitev 
predvidenih prihodkov in odhodkov. Dne 30.11.2021 je Mestna občina Ljubljana sprejela odlok o 
REBALANSU odobrenih sredstev za leto 2021.  
20. 12. 2021 smo prejeli od MIZŠ sklep o financiranju dejavnosti v letu 2021, kjer je prišlo do 
spremembe obsega sredstev za leto 2021. Največja sprememba je bila v financiranju Mestne občine 
Ljubljana za intervencijsko vzdrževanje in obnovo igrišča. 
Sprejet je bil sklep 
4/7: člani sveta zavoda soglasno sprejmejo rebalans finančnega načrta za leto 2021.  
 
Ad4) 
FINANČNI NAČRT ZA 2022 - pri pripravi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali 
navodila s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in navodila s strani Mestne občine 
Ljubljana. 
Upoštevali smo pomladansko napoved gospodarskih gibanj, ki jo je objavil UMAR 24. 3. 2021 in 
sicer inflacijo 1,5% za blago in storitve. Bruto plača zaposlenega v JS povečala za 0,7%. 
 
Ker je računovodkinja na seji povedala, da naj bi se bruto plače zaposlenih v JS povečale za 0,7 %, 
v prilogi, ki je bila poslala članom sveta zavoda, pa je pisalo, da se bodo bruto plače zmanjšale, so 
člani sveta sprejeli sklep z zadržkom do pojasnila. 
Sklep 5/7: člani sveta zavoda z zadržkom potrjujejo finančni načrt za leto 2022 do pojasnila, ki 
so ga že prejeli prek e-pošte dne 1. 3. 2022. 
Sklep 6/7: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo kadrovski načrt ter program dela za leto 2022.  
 
Ad5)  
Ravnateljica je povedala, da naj bi na majski seji sprejeli nov razvojni načrt, ki bo veljal od 
septembra naprej za obdobje petih let. 
Člani sveta zavoda na temo realizacije razvojnega načrta 2020/21 niso imeli vprašanj. 
Sprejet je bil 
Sklep 7/7: člani sveta zavoda soglasno potrjujejo realizacijo razvojnega načrta 2020/21. 
 
Ad6)  
Pri tej točki je predsednica povedala, da se spreminja sestava članov sveta in sicer po trije 
predstavniki MOL-a, staršev in učiteljev. Mandat na naši šoli z 11 člani bo veljal do izteka 
mandata v letu 2024. 
Okvirni načrt pregledov revizije na naši bo: 
leto 2022: proces zagotavljanja varnosti otrok, 
leto 2023: upravljanje informacijskega sistema, 
leto 2024: proces vodenja dokumentacije in evidenc. 
 
Ad7) 
Ravnateljica je povedala, da so lansko leto člani sveta že sprejeli sklep za določitev dela plače za 
delovno uspešnost ravnateljice iz naslova povečanega obsega dela, vendar si ga ni izplačala. 
Zahtevek je bil dan na MOL, MIZŠ pa tega za enkrat še ne priznava. 
Gospa Korez je dodatno pohvalila delo ravnateljice med epidemijo korone in po njej. 
 
Ravnateljica je zapustila sejo ob 19.10. 
 
Člani sveta šole so razpravljali o določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice iz naslova 
povečanega obsega za leto 2022. 
Soglasno je bil sprejet sklep 
8/7: ravnateljici OŠ Jožeta Moškriča se določi del plače iz naslova povečanega obsega dela za 
obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022, mesečno v višini do 20 % njene osnovne plače. 



 
Ad8) 
Predsednica je na kratko obrazložila postavke na obrazcu za delovno uspešnost ravnateljice za 
leto 2021. Člani sveta zavoda so z dvigom rok izglasovali: 
 
Pod točko 1 (realizacija obsega programa – do 25 %) so ji dodelili 25 %. 
Pod točko 2 (kakovost izvedbe programa – do 35 %) so ji dodelili 35 %. 
Pod točko 3 (razvojna naravnanost zavoda – do 35 %) so ji dodelili 35 % in 
pod točko 4 (zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %) so ji dodelili 5 %. 
 
Vsota vseh doseženih odstotkov tako znaša 100 %. 
 
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli  
Sklep 9/7: člani sveta so soglasno izglasovali, da je uspešnost ravnateljice za leto 2021   100 %. 
 
 
Ravnateljici se določi del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za leto 
2022 od najmanj 2 % do največ 5 %. Člani sveta zavoda so se strinjali in soglasno sprejeli 
 
Sklep 10/7: člani sveta zavoda so soglasno izglasovali za del plače za delovno uspešnost 
ravnateljice za leto 2021      5 %. 
 
 
Seja je bila končana ob 19.30. 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta šole: 
Rjabina Hočevar       Martina Lešnjak Opaka 
 


