OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-39/2020
10. seje sveta šole, ki je bila v torek, 10. marca 2020, ob 17. uri, v učilnici kemije.

Prisotni:

Roman Drstvenšek, Mojca Hojski, Majda K. Klaužer, Damjan
Medvešek, Franc Pavlin, Urška Romih, Polona Starič, Marija Žniderič,
Petra Županc
Ostali vabljeni: Franc Kranjec (predsednik inventurne komisije),
Katja Golobič (računovodja), Gabrijela Lisec (zapisnikarica)
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika.

Opr. odsotna:

Tjaša Križnik

Odsotna:

Karmen Klavžar

Sejo je sklicala predsednica sveta šole, ga. Mojca Hojski, ki jo je tudi vodila. G. ravnatelj ni
bil vabljen na sejo, ker je na bolniškem dopustu. Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti članov sveta OŠ Blanca
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in sprejem zapisnika 9. seje
Predlogi, pobude
Obravnava poročila popisne komisije
Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2019
Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja
Razno

K točki 1
Ob začetku seje je bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 9 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: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov).
K točki 3
Obravnavali smo zapisnik 9. seje, ki je bila 26. 9. 2019.
Pri točki 8 se beseda sektor popravi v oddelek.
SPREJETI SKLEP:
1. Sprejme se zapisnik 9. seje s popravkom.
GLASOVANJE: 9 za, 0 proti (prisotnih 8 članov)
K točki 4
G. ravnatelj je v sodelovanju z vodjo vrtca občini posredoval dopis št. 6009-304/2019 z dne
29. 10. 2019 o potrebah po nujnih investicijah na OŠ Blanca. Te nujne investicije so:
prizidek k šoli oz. vrtcu, širitev kuhinje, ureditev dvosmernega prometa do šole. S strani
občine smo prejeli odgovor št. 092-0034/2019, v katerem navajajo, da obstoječe površine
za pouk na OŠ Blanca zadoščajo za izvedbo pouka v 9 oddelkih, glavna pomanjkljivost pa
je neustrezna površina kuhinje, manjka zbornica ter sanitarije za otroke in odrasle.
Skladno z možnostmi bo potrebno planirati odpravo pomanjkljivosti najprej v okviru
obstoječega objekta, nato pa se bodo iskale druge izvedljive možnosti reševanja težav.
Predsednica sveta šole je povedala, da je bil sestanek pri g. županu ter ogled šole oddelka
iz družbenih dejavnosti, kjer so bili ponovno seznanjeni glede vrtca in njihovih sanitarij,
kuhinje. Povedali so, da delamo dobro, s srcem. Za investicijsko vzdrževanje objektov v
letu 2020 smo občini posredovali za postavitev strehe na avtobusnem postajališču,
nabava zunanjih miz s pripadajočimi klopmi, prepleskanje nekaterih notranjih prostorov,
ureditev kanalizacije, vzdrževanje čebelnjaka. V okviru vrtca pa nameravamo iz
obstoječega kabineta pridobili sanitarije, glede na poziv šolske inšpekcije, da imamo
premalo število stranišč in smo brez izlivne školjke za kahlice.
Predlaga se, da septembra ponovno pošljemo občini pisno pobudo, ki jo bo upoštevala v
proračunu za naslednji dve leti oz. v načrtu razvojnih programov, predlagamo jim način
reševanja ter se dogovorimo za sestanek.
K točki 5
Pri tej točki dnevnega reda, ob 17.12, prideta g. Franc Kranjec in ga. Katja Golobič.
Predsednik centralne inventurne popisne komisije, g. Franc Kranjec, je članom sveta
zavoda podal podrobnejše poročilo inventurne komisije o izvedbi inventure za popis
osnovnih sredstev, drobnega inventarja, terjatev in obveznosti. Večjih težav pri izvedbi
popisa komisija ni imela.
Nabavna vrednost odpisanih osnovnih sredstev znaša 6.197,15 €, sedanje vrednosti pa ta
sredstva nimajo več, saj so že v celoti zamortizirana.

SPREJETI SKLEP:
1. Poročilo inventurne komisije o izvedbi inventure je bilo obravnavano in sprejeto.
GLASOVANJE: 9 za, 0 proti (prisotnih 9 članov)
Po tej točki dnevnega reda, ob 17.20, g. Franc Kranjec zapusti sejo.
K točki 6
Letno poročilo za leto 2019 (priloga zapisnika) sta predstavili računovodkinja Katja
Golobič, ki je predstavila finančni del ter predsednica sveta zavoda Mojca Hojski, ki je
predstavila poslovni del poročila.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 znaša 1.586,93 €. Predlaga se, da se ustvarjen
presežek uporabi za nakup igral v zavodu.
Člani sveta zavoda so po razpravljanju sprejeli sklepa:
1. Sprejme se Letno poročilo OŠ Blanca za leto 2019 (9 glasov za, 0 proti, prisotnih 9
članov).
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.586,93 € se porabi za nakup igral v
zavodu (8 glasov za, 0 proti, 1 vzdržan, prisotnih 9 članov).
Po tej točki dnevnega reda Katja Golobič (ob 17.37) zapusti sejo.
K točki 7
Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev s področja šolstva za
leto 2019 je treba izvesti v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev s področja šolstva ter ob upoštevanju Uredbe o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede, v skladu s katero morajo biti tudi javni uslužbenci
plačne skupine B seznanjeni z uspešnostjo svojega dela oz. oceno delovne uspešnosti, ker
so tako dobljene ocene pomembne pri določanju plače po prenehanju mandata in morda
tudi pri določanju števila dni letnega dopusta.
Člani sveta izvedejo tajno glasovanje, zato so jim razdeljeni v izpolnitev obrazci za
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. Delovno uspešnost je ugotavljalo 8 članov, 1
član ni, prisotnih je bilo 9 članov.
Člani sveta zavoda so ravnatelja tajno ocenili z:
1.
2.
3.
4.

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

23,13 %
32,50 %
33,13 %
4,63 %

Ugotovitveni sklep:
1. Ravnatelj na podlagi 19. člena pravilnika ni upravičen do dela plače za delovno
uspešnost.

2. Ravnatelj je dosegel 93,39 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno
uspešnost.
K točki 8
G. Pavlin predlaga za vrtnice ob meji, da se jih poreže ali izkoplje.
Zapornica pri šoli je bila nekaj časa v okvari, zato ni bila ves čas zaprta. So pa člani sveta
staršev predlagali, da je v času govorilnih ur odprta zaradi pomanjkanja parkirnih mest.
Predsednica sveta zavoda je člane sveta seznanila, da bo potrebno razpisati volitve v svet
zavoda, saj jeseni poteče mandat članom. Člani sveta zavoda se strinjajo in pooblastijo
predsednico sveta zavoda Mojco Hojski, da pripravi vse za razpis volitev (dan volitev,
volilno mesto, število članov sveta, ki se volijo, predčasne volitve, volilna komisija). Člani
sveta bodo sklep o razpisu volitev določili po korespondečni seji.

Predsednica sveta zavoda se je zahvalila članom za udeležbo.

Seja je bila končana ob 17.50.

Gabrijela Lisec

Mojca Hojski

zapisnikarica

predsednica sveta šole

