SVET OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-207/2017-1
4. seje sveta šole, v sredo, 14. junija 2017, ob 17. uri, v učilnici kemije.

Prisotni:

Roman Drstvenšek, Mojca Hojski, Tjaša Križnik, Majda K. Klaužer,
Valerija Mirt, Franc Pavlin, Marija Žniderič
ostali vabljeni:
Vincenc Frece (ravnatelj), Gabrijela Lisec
(zapisnikarica)
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika.

Odsotni:

Karmen Klavžar, Damjan Medvešek, Miroslava Kranjec Mirt,
Polona Starič

Sejo je sklicala predsednica sveta šole, ga. Mojca Hojski, ki jo je tudi vodila. Predlagan
je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti članov sveta OŠ Blanca
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem zapisnika 3. seje
Predlogi, pobude
Sklep o imenovanju ravnatelja
Razno

K točki 1
Ob začetku seje je bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 7 članov.
Predsednica sveta šole ugotovi, da je svet zavoda sklepčen.
K točki 2
Predsednica sveta zavoda prebere predlagani dnevni red, na katerega ni bilo pripomb
oziroma dopolnitev.
SPREJETI SKLEP:
1.Člani sveta zavoda se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov).
K točki 3
Obravnavali smo zapisnik 3. seje, ki je bila 17. 5. 2017.

Na vprašanje g. Pavlina Franca glede 100 % obremenitve strokovnih delavcev mu g.
ravnatelj pojasni, da imajo vsi delovno obremenitev od 103 % pa do 125 %. Na
vprašanje, ali je vrednotenje pouka učiteljev v različnih velikih oddelkih različno,
ravnatelj pojasni da ne. Merila so enaka, ne glede na število otrok v oddelku.
G. ravnatelj je pojasnil tudi zakaj nimamo enovitega zbora učiteljev in vzgojiteljev. G.
Pavlin vztraja, da je potrebno nastopati kot enovit zavod, vrtec je enota v okviru
zavoda.
SPREJETI SKLEP:
1. Člani sveta zavoda sprejmejo zapisnik 3. seje.
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)
K točki 4
G. Pavlin Franc zahteva, da se pripravi poročilo malic zaposlenih za zadnje 3 mesece
(št. obrokov, cena obroka).
G. Pavlin predlaga, da se sejnina izplača 2-krat letno, januarja in julija.
SPREJETI SKLEP:
1. Člani sveta zavoda se strinjajo in določijo, da se izplačilo sejnin izvede v mesecu
januarju in juliju.
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)
Predsednica sveta zavoda pozove člane, da oddajo podatke, ki so potrebni za izvedbo
izplačila (ime, priimek, naslov, davčna, EMŠO, št. TRR računa).
G. ravnatelj ponovno pove, da bomo imeli od 1. 9. 2017 četrti oddelek vrtca. Občina
bo financirala opremo za ta oddelek. Postopek potrditve sistemizacije za cel vrtec s
štirimi oddelki je v teku.
Povedal je tudi, da še ni nič novega glede dovoza k šoli. Do planiranega sestanka s
strani občine, šole in krajevne skupnosti glede dovoza k šoli še vedno ni prišlo. Svet
zavoda še vedno vztraja pri svojem predlogu in sklepu, občina bi to morala reševati
prednostno.
K točki 5
Predsednica sveta pove, da smo pridobili pozitivno mnenje ministrice k predlogu za
imenovanje mag. Vincenca Freceta za ravnatelja OŠ Blanca. Po prejemu mnenja
ministrice svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
G. Pavlin Franc vpraša g. Vincenca Freceta katere so njegove prioritete v pet letnem
mandatu, ki bodo:
- dovoz k šoli

- tekoče vzdrževanje šole
- prenova atletske steze
- širitev vrtca (prizidek ali kontejner oz. montažna izvedba, koncesija…)
- vzdrževanje čebelnjaka
- prestavitev kozolca
- zagotavljati čim večji vpis v šolo, da ne bo kombinacije – šola bo postala čista
enooddelčna
Ravnatelj sejo zapusti, ob 17.30.
Svet šole se odloči za tajno glasovanje, razdeljene so glasovnice.
SPREJETI SKLEP:
Svet OŠ Blanca imenuje Vincenca Freceta za ravnatelja OŠ Blanca po 53. členu
ZOFVI za obdobje pet let, s pričetkom mandata 21. 8. 2017.
GLASOVANJE: 7 za, 0 proti (prisotnih 7 članov)
K točki 6
V Poslovnik sveta zavoda vnesti pravilne datume sprememb (sprejel 2009, 2x sprejete
spremembe).

Seja je bila končana ob 17.45.

Gabrijela Lisec
zapisnikarica

Mojca Hojski
predsednica sveta šole

