Zapisnik sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Vransko - Tabor, ki se je vršil dne, 30. 9.
2013, ob 17. uri v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor, Vransko 23
Prisotni (člani sveta zavoda):
Nataša Juhart, Janez Krušič, Marija Završnik, Polonca Vodičar, Marjeta Terbovšek, Manica
Obreza, Irena Aubreht.
Prisotni (drugi):
Majda Pikl (ravnateljica),
Polonca Učakar (pomočnica ravnatelja),
Branko Šketa (vodja POŠ Tabor),
Mojca Brglez (vodja vrtca),
Barbara Pertinač (sindikalna zaupnica),
Franc Sušnik (Občina Vransko).
Opr. odsotni (člani sveta zavoda):
Marjana Pustoslemšek, Suzana Felicijan Bratož, Darko Kramar, Gorazd Vertovšek.
Odsotni (drugi):
Anton Grobler (Občina Tabor).
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne 19. 6. 2013.
3. Potrditev zapisnika korespondenčne seje z dne 20. 8. 2013.
4. Obravnava dokončnega poročila o realizaciji LDN za šol. l. 2012/13( za šolo in
vrtec).
5. Obravnava samoevalvacijskega poročila za šolo in vrtec.
6. Obravnava in sprejem LDN za šol. l. 2013/14( za šolo in vrtec).
7. Seznanitev s polletnim poročilom poslovanja.
8. Seznanitev z revizijskim poročilom za leto 2012.
9. Aktualnosti.

Ad/ 1 Dnevni red
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili dnevni red. (6 od 6 ZA)

Ad/ 2 Zapisnik prejšnje seje
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik prejšnje seje z dne 19. 06. 2013. (6 od 6 ZA)

Ad/ 3 Zapisnik korespondenčne seje
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik korespondenčne seje z dne 20. 08. 2013. (6 od 6
ZA)
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Ad/ 4 Dokončno poročilo o realizaciji LDN za šol. l. 2012/13( za šolo in vrtec).
Pri obravnavi te točke se je seji pridružil Janez Krušič.

LDN za šolo je predstavila ravnateljica Majda Pikl, za vrtec pa vodja vrtca Mojca Brglez.
Ravnateljica je še dodala, da je bil LDN za šolo predstavljen in sprejet na svetu staršev šole.
Na poročili ni bilo pripomb. Župan Občine Vransko je podal pohvalo, da sta bila med zlatimi
maturanti letos tudi dva bivša učenca Osnovne šole Vransko-Tabor.
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili poročili s prilogami o realizaciji LDN šole in vrtca za
šolsko leto 2012/13.
(7 od 7 ZA)

Ad/ 5 Obravnava samoevalvacijskega poročila
ZA ŠOLO je poročilo predstavila ravnateljica Majda Pikl.
ZA VRTEC je predstavila pom. ravnatelja vrtca Mojca Brglez.
glej PRILOGE k toč. 5

Ravnateljica je izpostavila, da za šolo nismo uresničili vseh ciljev (npr. dvig povprečja pri
NPZ. Treba bi bilo upoštevati tudi druge kazalnike, ki kažejo, da je rezultat ustrezen).
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili samoevalvacijsko poročilo za šolo in vrtec. (7 od 7 ZA)

Ad/ 6 Obravnava in sprejem LDN za šol. l. 2013/14 (za šolo in vrtec).
Osnutek delovnega gradiva LDN za šolo je predstavila Majda Pikl.
Osnutek je bil predstavljen na vseh aktivih, tudi na svetu staršev. Pripomb ni bilo. Podana je
bila le pobuda, da naj se na obeh šolah (centralni in podružnični) izvajajo enake interesne
dejavnosti. Ravnateljica je izpostavila še:
- Prednostne naloge: delovne navade in redno opravljanje domačih nalog.
- Izmenjava z Romunijo: ravno v tem tednu (od 30. 9 . – 4. 10. 2013) je strokovna
delavka Mateja Todorovski na tej izmenjavi z učencem Matevžem Križnikom.
- V LDN je letos kot interesna dejavnost dodan nogomet, ni pa več kuharskega in
plesnega krožka.
- Želja staršev: interesna dejavnost ples. Ravnateljica je pojasnila, da smo za to leto
ostali brez te dejavnosti, ker je ena delavka odšla v pokoj druga pa na porodniško.
Povedala je, da bomo našli zunanjega izvajalca.
- Projekt: Veliki nemarni škornji – za ta projekt smo pridobili sredstva v višini 500
EUR.
- Projekt: Varno na kolesu.
- Projekt: Naša mala knjižnica.
LDN za vrtec je predstavila Mojca Brglez.
Izpostavila je:
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-

Zanimanje za obogatitvene dejavnosti je kar veliko, medtem ko zanimanje za
nadstandardne dejavnosti upada, saj so le-te plačljive in se izvajajo po času
obratovanja vrtca.
- Prednostne naloge: eko vrtec, področje glasbe, sonček.
Tudi LDN vrtca je bil predstavljen na vseh aktivih, konferencah in na svetu staršev vrtca.
Predsednica sveta zavoda je dala oba predloga LDN v razpravo.
Župan Občine Vransko je pripomnil, da opaža, da nobena dejavnost ni povezana z okoljem (ni
gozdarskega, čebelarskega, sadjarskega krožka…). Šola je v izrazito kmetijsko/ruralnem
okolju, živimo v podeželjskem okolju, torej so za to vsi pogoji.
Ravnateljica je povedala, da imamo zastavljen cilj, da se leto uredi šolski vrt, kar v
nadaljevanju pomeni, da se bodo lahko izvajale tudi dejavnosti te vrste. V okviru
naravoslovnih dni se obiščejo ustanove na to temo (čebelarstvo…). En del teh krožkov nam
vzamejo tudi izbirni predmeti v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Res pa je, da iz
kmetijskega področja nimamo nobenega krožka. Lansko leto se je na obeh šolah odvijal
izbirni predmet Turistična vzgoja in turistični krožek. Zavedamo se, da se oskrba iz domačega
okolja vedno bolj poudarja in bomo v nadaljevanju tudi mi bolj stremeli k temu.
Polona Vodičar je dodala: Te dejavnosti so vključene skozi pouk, ni pa posebnih krožkov na
to temo.
Župan Občine Vransko: Za te dejavnosti je na Ministrstvu za kmetijstvo še nerazporejen
denar, torej možnosti za finančna sredstva so. Tudi občina bo ta del dejavnosti finančno
podprla.
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili LDN ŠOLE in LDN VRTCA za šolsko leto 2013/14 s
pripombo župana Občine Vransko, da se v LDN vključijo dejavnosti povezane z
okoljem, ki jih bo finančno podprla tudi Občina Vransko.
(7 od 7 ZA)

Ad/ 7 Seznanitev s polletnim poročilom poslovanja.
Polletno poročilo je predstavila ravnateljica Majda Pikl. Poročilo ni popolnoma primerljivo s
finančnim planom, ker je bil finančni plan sprejet po načelu poslovnega dogodka, poročilo pa
izkazuje finančni tok. Sanacijski načrt ni bil potreben, ker zavod izkazuje presežek prihodkov
nad dohodki iz preteklih let
Izpostavila je še terjatve do Občine Tabor, kjer so izkazane večmesečne zamude plačil.
SKLEP:
Člani sveta zavoda so seznanjeni s polletnim poročilom poslovanja. (7 od 7 ZA)

Ad/ 8 Seznanitev z revizijskim poročilom za leto 2012.
Revizijsko poročilo je podala računovodkinja Martina Križnik.
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Župan Občine Vransko je dal pobudo, da je glede na velikost zavoda smiselna in koristna
vsakoletna revizija. Zanimalo pa ga je, kaj se dogaja s terjatvami, ali se obseg povečuje/
zmanjšuje?
Martina Križnik odgovarja: Ni velikih sprememb. Terjatve se še vedno konstantno dogajajo,
zato se v obdobju do konca leta planira celovita izterjava, ki bo osnova za ponovno vlaganje
tožbenih zahtevkov.
SKLEP:
Člani sveta zavoda so seznanjeni z revizijskim poročilom za leto 2012. (7 od 7 ZA)

Ad/ 9 Aktualnosti
Ravnateljica Majda Pikl:
- V začetku septembra smo prejeli sklep, da smo dobili projekt Zdrav življenjski slog
2013-2014.
Ker smo sklep za ZŽS 2013-2014 prejeli šele v začetku septembra, na korespondenčni seji
(20. 8. 2013) nismo zaprosili za soglasje za zaposlitev na tem projektu. Zato je predsednica
sveta zavoda Marija Završnik zaprosila za soglasje za zaposlitev dveh strokovnih delavcev na
tem projektu.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Člani sveta zavoda soglašajo z zaposlitvijo dveh strokovnih delavcev na projektu »Zdrav
življenjski slog 2013-2014«. (7 od 7 ZA)
Marija Završnik: Zahvala Občini Vransko za energetsko sanacijo šole, ki je potekala v času
šolskih počitnic.
Župan Občine Vransko je izpostavil še nekaj na temo sanacije šole:
- Knjižnica res ni bila narejena, so pa zagotovljeni pogoji za delo (razsvetljava…).
- V začetku naslednjega leta naj bi se dokončali projekti v smislu dokončanja knjižnice
in ureditve dveh novih kabinetov.

Sestanek se je zaključil ob 19.00 uri.

Zapisnik pripravila:
Polona Golob

Predsednica sveta zavoda:
Marija Završnik
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