OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-67/2017
6. seje sveta šole, v četrtek, 22. marca 2018, ob 17. uri, v učilnici kemije.

Prisotni:

Roman Drstvenšek, Tjaša Križnik, Franc Pavlin, Majda K. Klaužer,
Marija Žniderič, Mojca Hojski, Damjan Medvešek, Valerija Mirt,
ostali vabljeni: Ksenija Juh (predsednica inventurne komisije),
Vincenc Frece (ravnatelj), Katja Golobič (računovodja), Gabrijela
Lisec (zapisnikarica)
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika.

Odsotni:

Karmen Klavžar, 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. Ugotovitev števila navzočih članov sveta OŠ Blanca
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje
4. Obravnava poslovnika o delu Sveta Osnovne šole Blanca
5. Obravnava poročila popisne komisije
6. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2017
7. Obravnava in sprejem finančnega načrta za 2018
8. Obravnava in sprejem predlogov sprememb Pravil šolskega reda
9. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja
10. Predlogi, pobude
11. Razno
K točki 1
Ob začetku seje je bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 8 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: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov).

K točki 3
Obravnavali smo zapisnik 5. seje, ki je bila 28. 9. 2017.
Predsednica sveta šole je podala kalkulacijo cene malic, in sicer je ekonomska cena
malice sestavljena iz: živila 65 %, administracija 3 %, energija 4 %, amortizacija 6 %,
kuharsko osebje 21 % in ostali stroški 1 %.
G. Franc Pavlin pove, da so to izhodišča in ne kalkulacije. Je mnenja, da se verjetno
cena malice zaposlenih ne pokrije z regresom za prehrano.
G. ravnatelj pove, da svet šole ne more izvajati tovrstnega nadzora, za to imamo
nadzorni odbor s strani občine, notranjo revizijo, šolsko inšpekcijo in računsko sodišče.
Ravnatelj bo zato predlagal, da se malice preverijo v sklopu notranje revizije, ki jo
izvaja od občine izbrana revizijska inštitucija.

SPREJETI SKLEP:
1. Sprejme se zapisnik 5. seje z dodatkom, da bo notranja revizija pregledala
malice.
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
K točki 4
Pri tej točki dnevnega reda, ob 17.15, pride Ksenija Juh.
Predsednica centralne inventurne popisne komisije, ga. Ksenija Juh, je članom sveta
zavoda podala podrobnejše poročilo inventurne komisije o izvedbi inventure za popis
osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev in obveznosti.
Zastavljena vprašanja s strani gospoda Franca Pavlina:
- Kaj je zajeto v ceni 226.663,36 € pri osnovnih sredstvih (neopredmetena OS:
računovodski programi, nepremičnine in oprema ter DI)
- Kam sodi objekt in naprave, ker ni napisano v skupnem poročilu (OS)
- Ali obstajajo zapisniki o odpisu (da)
- Določiti posebno komisijo za uničenje, inventurna komisija le predlaga za
izločitev
- Koliko je amortizacijska stopnja za stole ( to je DI, ni amortizacije, ker ni OS,
manjša vrednost od 500 €)
G. Franc Pavlin je mnenja, da se ne odpiše oz. uniči oprema, ki je še funkcionalna oz.
nepoškodovana (biti gospodarni).
SPREJETI SKLEP:
1. Poročilo inventurne komisije o izvedbi inventure je bilo obravnavano in sprejeto.
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)

Po tej točki dnevnega reda, ob 17.30, ga. Ksenija Juh zapusti sejo.
K točki 5
Pri tej točki dnevnega reda, ob 17.30, pride ga. Katja Golobič.
Letno poročilo za leto 2017 (splošni del) je predstavil g. ravnatelj. Računovodkinja
Katja Golobič pa je predstavila računovodski del.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 znaša 1.487,89 €.
G. Pavlin je vprašal zakaj je pri rezultatih nacionalnega preverjanja znanja-matematika,
6. razred, rezultat pod povprečjem.
G. Roman Drstvenšek mu pojasni:
- 6 učencev v razredu ima na osnovi odločb dodatno strokovno pomoč, kar pomeni, da
so učno zelo šibki in od njih ne moremo niti približno pričakovati povprečnih rezultatov
- pri NPZ iz matematike je manjkal najboljši matematik v razredu, ki bi lahko povprečje
krepko dvignil.
G. Pavlin je predlagal, da se v letnem poročilu v bodoče doda:
- stran 23, analiza kadrovanja-dodati kadrovski načrt, sistemizacija
- stran 27, na koncu tabele briši stroške, torej napisati: SKUPAJ ODHODKI
- stran 27, točka 3: inventurna komisija ne more izločiti iz uporabe, lahko le predlaga
izločitev, preoblikovati stavek
Ga. Pavlina je zanimalo kje so beležene cene malic za vrtec. Ga. računovodkinja mu
pojasni, da je to delno, in sicer na rednem kontu 760001 in 760112.
SPREJETI SKLEP:
1. Letno poročilo za leto 2017 je sprejeto z zgoraj navedenimi predlogi oz.
priporočili za naslednje šolsko leto.
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
K točki 6
Finančni načrt za 2018 sta predstavila g. ravnatelj in ga. računovodkinja.
Finančni načrt za leto 2018 je narejen na osnovi izhodišč s strani občine in MIZŠ do 5.
9. 2018, ostanek pa je narejen na osnovi aproksimacijskih podatkov.
SPREJETA SKLEPA:
1. Finančni načrt za 2018, ki je narejen na osnovi aproksimacijskih podatkov, se
sprejme
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
Po tej točki dnevnega reda Katja Golobič (ob 17.55) zapusti sejo.

K točki 7
Zaradi neupravičenega fotografiranja učenca na stranišču in zaradi nedovoljenega
vstopa učenca v kabinet, je potrebno spremeniti Pravila šolske reda.
Predlagana predloga sta:
1. Uporaba mobitela v šoli, šolskih prostorih in na dnevih dejavnosti je
prepovedana
2. Nedovoljen vstop v prostore oz. kabinete zaposlenih, ponavljajoče manjše
kršitve-po treh se izreče vzgojni opomin.
Oba predloga so člani UZ večinoma potrdili in tudi člani sveta staršev, ki so celo
mnenja, da se mobiteli ne bi nosili v šolo.
Sledi razprava.
Ponavljajoče manjše kršitve – besedica manjše se nadomesti z besedico lažje.
Dobro bi bilo, da bi se v pravilih predpostavile tudi kršitve, ki jih še ni bilo.
SPREJETA SKLEPA:
1. Sprejmeta se oba predloga pod pogojem, da se februarja oz. marca 2019
poroča kakšno je stanje (glasovanje 7 za, 1 proti, prisotnih 8 članov)
2. Predlogu se doda, da lahko nosilec predmeta izjemoma dovoli uporabo
mobitela in za to prevzame odgovornost (glasovanje 8 za, 0 proti, prisotnih 8
članov)
K točki 8
Sprejeti interventni predpisi zaradi gospodarske krize določajo, da ravnateljem ne
pripada del plače za redno delovno uspešnost v letu 2017. Ne glede na dejstvo, da se
redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, je potrebno izpeljati postopek ugotavljanja
delovne uspešnosti. Člani sveta izvedejo tajno glasovanje, zato so jim razdeljeni v
izpolnitev obrazci za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. Glasovalo je vseh 8
prisotnih članov, in sicer za:
1.
2.
3.
4.

realizacija obsega programa
kakovost izvedbe programa
razvojna naravnanost zavoda
zagotavljanje materialnih pogojev

23,13 %
32,50 %
31,25 %
4,13 %

Ugotovitveni sklep:
Svet zavoda je na svoji seji 22. 3. 2018 ugotovil, da je ravnatelj mag. Vincenc Frece
dosegel 91,01 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.
K točki 9
Ga. Križnik Tjaša pove, da modra igralnica v vrtcu nujno potrebuje klimo. Smiselna bi
bila celovita rešitev klimatizacije v vrtcu.
G. Pavlin predlaga, da se na spletno stran obesijo čistopisi vseh veljavnih aktov in tudi
sprejete zapisnike sveta zavoda.

K točki 10
Občina Sevnica je odstranila kozolec pri šoli, na tem mestu bo do ureditve krožišča
začasno parkirišče. Ravnatelj je povedal, da postopek teče. V občinskem proračunu
so predvidena sredstva za izdelavo projekta (izvedeno bo javno naročilo za izbor
izvajalca). V letu 2019 pa je predvidena izgradnja krožišča.
Krožišče je delna rešitev, svet zavoda še vedno vztraja, da je nujen priključek na
glavno cesto, saj bo varnost kljub krožišču še vedno vprašljiva.
Majda K. Klaužer in Valerija Mirt odhod ob 19.05.
Predsednica sveta zavoda se je zahvalila članom za udeležbo.

Seja je bila končana ob 19.10.

Gabrijela Lisec
zapisnikarica

Mojca Hojski
predsednica sveta šole

