Zapisnik sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor, ki se je vršil dne
28. 2. 2013 ob 17.00 uri v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor, Vransko 23
Prisotni (člani sveta zavoda):
Manica Obreza, Irena Aubreht, Marjeta Terbovšek, Polonca Vodičar, Darko Kramar, Suzana
Felicijan Bratož, Marija Završnik.
Prisotni (drugi):
Majda Pikl (ravnateljica),
Polonca Učakar (pomočnica ravnatelja),
Branko Šketa (vodja POŠ Tabor),
Mojca Brglez (vodja vrtca),
Barbara Pertinač (sindikalna zaupnica),
Martina Križnik (računovodkinja),
Franc Sušnik (Občina Vransko),
Anton Grobler (Občina Tabor).
Opr. odsotni (člani sveta zavoda):
Marjana Pustoslemšek, Gorazd Vertovšek, Nataša Juhart, Janez Krušič.
Opr. odsotni (drugi):
/
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne 12. 12. 2012.
3. Obravnava in potrditev poročila inventurnih komisij in potrditev sklepa ravnateljice o
inventuri.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2012.
5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice.
6. Aktualnosti.
Predsednica sveta je pozdravila člane in predstavila dnevni red.

Ad/ 1
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili dnevni red. (7 od 7 ZA)

Ad/ 2
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik prejšnje seje z dne 12. 12. 2012. (7 od 7 ZA)

Ad/ 3 Obravnava in potrditev poročila inventurnih komisij in potrditev sklepa ravnateljice o
inventuri.
(glej PRILOGO k toč. 3:
POROČILO IK - PREDLOG ZA ODPIS OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA NA OSNOVNI
ŠOLI VRANSKO-TABOR, POŠ TABOR in obeh VRTCIH ter SKLEP RAVNATELJICE O INVENTURI)
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B. Šketa kot predsednik IK je podal poročilo.
Vsaka enota ima svojo IK, ki pripravi popise in odpise. Del odpisa na POŠ Tabor je povezan s
krajo, ki se je zgodila 28. oz. 29. avgusta 2012. Na POŠ je bila inventura izvedena skupaj z
Remontom, saj ima Remont del te šole v najemu.
Dodatno je predstavil še popis terjatev, denarnih sredstev in gotovine na dan 31. 12. 2012.
(glej prilogo – 3x ZAPISNIK)

SKLEPI:
1. Potrdi se predlagani odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v JVIZ
Osnovne šole Vransko-Tabor. (7 od 7 ZA)
2. Potrdi se poročilo inventurne komisije JVIZ Osnovne šole Vransko-Tabor. (7 od 7
ZA)
3. Potrdi se sklep ravnateljice o inventuri. (7 od 7 ZA)

Ad/ 4 Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2012.
(glej PRILOGO k toč.. 4 – 4.1 POSLOVNO POROČILO, 4.2 RAČUNOVODSKO POROČILO)
Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega poročila, ki ga je predstavila ravnateljica, in
računovodskega poročila, ki ga je predstavila računovodkinja.
Pikl: Potrebno je skleniti dogovor z občinama glede presežka v Vrtcu Tabor.
Po končani predstavitvi obeh poročil se je odprla razprava.
M. Završnik: Obe poročili zahtevata veliko dela zaradi delitve na štiri enote.
M. Križnik: Bodo še popravki pri Računovodskem poročilu na str.10.
M. Pikl, A. Grobler in M. Križnik so razpravljali o presežku na Vrtcu Tabor.
Veliko je zapadlih terjatev (izpostavljenih veliko odprtih postavk Občine Tabor).
Pikl: Od julija 2012 nimamo stroška hišnika v Taboru. Dela opravljajo zaposleni z Občine
Tabor. Stroška s tega naslova torej ni.
Župan Občine Vransko F. Sušnik: Želi biti seznanjen z revizijskim poročilom (strošek plače
na Vranskem in v Taboru, …). Pripraviti je potrebno primerjavo analitičnih stroškov na
Občini Vransko in tabelo zapadlih obveznosti po občinah.
Darko Kramar je poudaril pomen NPZ in pomen uvajanja TJA (ravnateljica je pojasnila, da
projekt angleščina v prvi triadi financirata občini). S strani staršev je bil opozorjen na plačilno
nedisciplino in na to, da se učitelji bojijo opozarjati starše na to. M. Križnik je pojasnila, da
smo razrednikom posredovali podatke, da bi jih izročili staršem, pa tega vsi niso želeli. Franc
Sušnik je poudaril, da bi učitelji to morali storiti. Socialna služba ima podatke o tem, katere
družine so socialno ogrožene. Sledimo politiki izterjave, ne politiki odpisov, saj kasneje
sodišče ugotavlja plačilno sposobnost.
Franc Sušnik je opozoril še, da se bo Občina Kamnik borila za otroke iz svojega šolskega
okoliša. Ekonomska cena je pri nas nižja kot v Kamniku.
SKLEP:
Potrdi se letno poročilo JVIZ Osnovne šole Vransko-Tabor. (7 od 7 ZA)
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SKLEP:
Presežek ostane nerazporejen do dogovora z obema lokalnima skupnostma. (7 od 7 ZA)
PREDLOG: Nakup konvekcijske pečice za kuhinjo v Taboru. Na Občini Tabor bodo o tem
sklenili dogovor (Anton Grobler).
Majda Pikl je pojasnila, da bo poskrbljeno za reorganizacijo upravnega dela, prerazporeditev
še ene delavke v računovodstvo. Za naprej bo delo opravljeno bolj tekoče. Težava je CSD –
(poračuni, prevelika administracija).

Ad/ 5 Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice.
Pri obravnavi te točke je ravnateljica zapustila sejo.
(priloga: OBR. UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJA, okrožnica MIZKŠ, št.: 60341/2013/6 z dne 30.1.2013)

Okrožnica MIZKŠ:
Sprejeti interventni predpisi zaradi gospodarske krize določajo, da direktorjem ne pripada del
plače za redno delovno uspešnost, kar pomeni, da izplačil tudi za leto 2013 ne bo.
Predsednica sveta zavoda je predstavila zakonsko podlago za ugotavljanje delovne uspešnosti
ravnateljice, nato je obrazložila merila za ugotavljanje uspešnosti ravnateljice.
Obrazložitev je dala v razpravo. Po razpravi je predsednica predlagala naslednje
sklepe:
1. Realizacija obsega programa – 25%
2. Kakovost izvedbe programa – 35%
3. Razvojna naravnanost zavoda – 35%
4. Zagotavljanje materialnih pogojev – 5%
SKUPAJ

100%

SKLEP:
Člani Sveta zavoda so z dvigom rok soglasno potrdili predlog. Tako je ravnateljica za
izpolnitev letnega programa ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo
zavoda dosegla 100 %. (7 od 7 ZA)

Ad/ 6 Aktualnosti
Majda Pikl:
- Postopno uvajanje TJA. Razpis bo v aprilu. Rok za prijavo bo zelo kratek, sprejetih pa
bo 40 šol. Naš zavod ima vse pogoje (kadrovske in materialne ter izkušnje). Za ta
projekt potrebujemo sklep sveta zavoda, soglasje sveta staršev, soglasja otrok, ki bodo
obiskovali 1. razred v prihodnjem šolskem letu. Oblikovana projektna skupina: 2
učiteljici, anglistke, specialna pedagoška služba, svetovalna delavka, ravnateljica. V
marcu bomo projekt predstavili svetu staršev, nato bomo potrebovali sklep sveta
zavoda (morda le s korespondenčno sejo). Projekt je za 3-letno obdobje, nato bo tuj
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jezik obvezen za vse slovenske šole. Pomeni 2 dodatni uri za učence, možnost pa je
tudi integracija, kriteriji še niso čisto jasni.
-

Glede na povpraševanje je potekala
učilnice/telovadnice. Sprejet je bil sklep:

razprava

o

ceni

dnevnega

najema

SKLEP:
Potrdi se cena dnevnega najema: 70,00 EUR v poletnem času, ko ni potrebno
ogrevanje, v zimskem času pa 90,00 EUR. Cene so brez DDV.
Potrebno je še soglasje lokalne skupnosti. (7 od 7 ZA)

- Marija Završnik je za 19. 3. vse povabila na turistično tržnico v Mercator center

-

Celje, sodelujemo na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja tema je
Potuj z jezikom, učenci so raziskovali stare izraze v zvezi s hrano in pripravili
raziskovalno nalogo in stojnico Najejmo se mlečne župe za nove upe.
Suzana Felicijan Bratož je dala pobudo, da bi na šoli poiskali sliko gospe Šantl, ki
je bila okrog 1910 učiteljica na šoli (slikarska družina).
V imenu šole in vrtca je ravnateljica vse povabila na dobrodelni koncert za Nevo
in Veroniko.
Darko Kramar je opozoril na ažurnost spletne strani (zapisniki sveta staršev).

Sestanek se je zaključil ob 20.00 uri.

Zapisnik pripravila:
Polona Učakar

Predsednica sveta zavoda:
Marija Završnik
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