Številka:
Datum:

900-1/2017-21
27.2. 2017

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta zavoda OŠ Cerklje ob Krki, ki je bila v ponedeljek,
27.2.2017 v zbornici OŠ Cerklje ob Krki
Začetek: 17.05
Prisotni: Alojz Dimič, Aleksander Gajski, Aleksander Kožar, Franc Butara, Urška Kovač Zlobko, Urška
Jekler, Tanja Lekić, Martina Gramc, Katja Mavrin, dr. Stanka Preskar, Helena Žokalj, Silva Medvešek
Opravičeno odsotni: Peter Dirnbek, Janja Leskovar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje.
Določitev dnevnega reda.
Poročilo inventurne komisije.
Potrditev letnega poročila za leto 2016.
Potrditev predloga finančnega in kadrovskega načrta za leto 2017.
Ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2016.
Razno.

K 1. točki: Predsednica sveta zavoda, Tanja Lekić, pozdravi nova člana sveta zavoda, ki sta bila odsotna
na 1. seji.
Sklep št. 900-1/2017-21-1: Predsednica Sveta zavoda, Tanja Lekić, ob uvodnem pozdravu ugotovi
sklepčnost seje.
K 2. Točki: Predsednica sveta zavoda, Tanja Lekić, pove, da je bil zapisnik 1. redne seje posredovan
skupaj z vabilom na današnjo sejo po elektronski pošti. Urška Kovač Zlobko pove, da je potrebno med
prisotne dodati še njo, ki je bila prisotna na seji.
Sklep št. 900-1/2017-21-2: Prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdijo zapisnik 1. redne seje Sveta
zavoda z dne 1.2.2017 s popravkom – med prisotne člane se zapiše tudi Urško Kovač Zlobko.

K 3. točki: Predsednica sveta zavoda, Tanja Lekić, predstavi predlog dnevnega reda.
Sklep št. 900-1/2017-21-3: Prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdijo predlagan dnevni red.
K 4. točki: Helena Žokalj, predsednica inventurne komisije, predstavi poročilo inventurne komisije za
leto 2016 (v prilogi). G. Dimica prosi za podrobnejšo obrazložitev o dolžnikih (1.700 €) – katere vrste
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dolžniki so, ali so to družine s socialnimi težavami in kaj je zajeto pod obveznosti do MORS-a
(najemnina?). Silva Medvešek, računovodkinja, obrazloži, da so dolžniki družine, ki zamujajo s plačilom
položnic za eden do dva meseca, in to niso socialno ogrožene družine, le-te imajo subvencionirano
prehrano. Pove še, da vsi starši k tekoči položnici dobijo tudi morebitni opomin in da je tako zelo malo
neplačnikov. Glede stroškov do MOR-sa pove, da so to le stroški ogrevanja, elektrike in vode,
najemnine nam ne zaračunavajo. Vsi računi za električno energijo na gradbišču so prefakturirani
izvajalcu gradbenih del – AS Primus (na podlagi podpisanega zapisnika). Ravnateljica pove, da smo se
za tak način odločili v dogovoru z Občino Brežice, saj bi v nasprotnem primeru podaljšali gradnjo za
nekaj časa.
Sklep št. 900-1/2017-21-4: Prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdijo poročilo inventurne komisije
za leto 2016.
K 5. točki: Ravnateljica predstavi letno poročilo OŠ Cerklje ob Krki za leto 2016 (v prilogi), ki se nanaša
na poslovno leto. V poročilu so izpostavljeni dolgoročni cilji, dosežki učencev, projekti, ki so dobro
zastavljeni in s strani staršev zelo dobro sprejeti. Šola se vključuje v nove razpise, ki temeljijo predvsem
na strokovnosti, možnosti razvoja in višji kvaliteti znanja. Tudi predšolska vzgoja je vključena v določene
projekte. Zastavljeni cilji so uspešno realizirani, šola gospodarno ravna in skrbi za strokovni razvoj.
Delavci so napredovali v nazive, dva sta že dosegla najvišji naziv svetnika. Šola pridobiva delavce tudi z
zaposlitvijo preko javnih del za delo z romsko populacijo in otroci s posebnimi potrebami.
Računovodkinja, Silva Medvešek, predstavi finančni del letnega poročila.
G. Dimica zanima, v kakšnem smislu si šola prizadeva za več oddelkov (povečanje denarnih sredstev,
udejstvovanje na posameznih razpisih MIZŠ, možnost pridobitve statusa razvojne šole, ali bo to vplivalo
na učni program šole, ali bo trpel program osnovnega izobraževanja, kakšne bodo kadrovske
spremembe). Ravnateljica pove, da se šola prijavlja na razpise, kjer je osnovna dodana vrednost
kvaliteta dela posameznika ter implementacija v prakso, da otroci čutijo rezultate. Izpostavi lanski
projekt Youthstart, kjer je poudarek na inovativnih idejah, v kakšnem svetu bo otrok živel po končani
osnovni šoli. Po končanem projektu na šoli še vedno delajo po načelih, ki so se jih naučili. Učitelj naj bi
bil v največ dveh projektih v posameznem šolskem letu. Šola se je povezala s televizijo Pop tv, kjer bodo
pomagali določene izdelke, ki bodo še nadgrajeni, plasirati v prodajo. Vsa pridobljena znanja bodo
posredovana tudi drugim šolam. Posamezniki, ki sodelujejo v projektih, imajo možnost napredovanja.
Sklep št. 900-1/2017-21-5: Prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdijo letno poročilo OŠ Cerklje ob
Krki za leto 2016.
Sklep št. 900-1/2017-21-6: Prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdijo, da se ostanek prihodka v
višini 1.271,56 € nameni kot vir za nakup osnovnih sredstev.
K 6. točki: Ravnateljica pove, da je za vrtec ključnega pomena število oddelkov. Na občinskem svetu je
že odprla vprašanje glede kvote otrok v oddelkih, saj je postalo pravilo da so le-ti natrpani do
maksimuma. Čeprav vpis v 1. razred za šolsko leto 2017/2018 še ni zaključen, je v predlog finančnega
in kadrovskega načrta zapisano, da bo 1 oddelek več kot v letošnjem letu. Prejšnji teden se je na OŠ
Cerklje ob Krki vpisalo 5 otrok iz Kosova, ki pričnejo z obiskovanjem pouka, ko bodo imeli urejene vize.
Računovodkinja Silva Medvešek predstavi predlog finančnega načrta OŠ Cerklje ob Krki za leto 2017 (v
prilogi) kot tudi osnove za sestavo le-tega (pogodba o financiranju, načelo denarnega toka). Finančni
načrt bo po sprejemu na seji posredovan v uskladitev na Občino Brežice. Rebalans spremembe
finančnega načrta bo verjetno potrebno večkrat sprejemat (zaradi vseh pričakovanih sprememb). G.
Gajskega zanima, kakšna je razlika, če bi bil v prihodnjem šolskem letu en oddelek manj, kot je trenutno
načrtovano. Računovodkinja pove, da je razlika za bruto plačo enega učitelja. Zanima ga tudi
amortizacija. Računovodkinja pove, da šola ne knjiži stroškov amortizacije, ampak se krijejo v breme
virov sredstev.
G. Dimic meni, da gre za neskladje pri pripravi načrt za celo koledarsko leto, med tem, ko MIZŠ izda
sklep o porabi finančnih sredstev le do konca šolskega leta. Ravnateljica pove, da so merila določena.
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Določene stroške pa je kljub temu nemogoče predvideti. Sprememba glede novega regresiranja
prehrane od 1. 2. 2017 dalje, je v načrtu že predvidena.
Sklep št. 900-1/2017-21-7: Prisotni člani soglasno z dvigom rok potrdijo predlog finančnega in
kadrovskega načrta OŠ Cerklje ob Krki za leto 2017.
K 7. točki: Ravnateljica predstavi poročilo ravnatelja za oceno delovne uspešnosti za leto 2016 (v
prilogi).
G. Gajskega zanima, ali bo kje javno objavljena analiza rezultatov anketnega vprašalnika o zadovoljstvu
uporabnikov OŠ Cerklje ob Krki. Ravnateljica pove, da je analiza predstavljena predvsem za lastno
uporabo in na željo Občini Brežice. V bodoče bo predstavljena tudi staršem. Trenutni vprašalnik
potrebuje še nekaj korekcij (jasnost in jedrnatost vprašanj). G. Gajski meni, da je zelo nizek odziv
staršev na povabilo k izpolnitvi vprašalnika. Urška Kovač Zlobko meni, da je potrebno najti način, kako
spodbuditi starše k sodelovanju. Tudi pri pridobivanju staršev za sodelovanje pri bazarju je bila zelo
slaba odzivnost staršev. G. Dimic meni, da je velik uspeš učencev in napredovanje učiteljskega zbora
tudi uspeh celotne krajevne skupnosti. Delo ravnateljice ocenjuje zelo pozitivno.
Ravnateljica zapusti zbornico za odločanje članov sveta o oceni.
Sledi debata o določanju odstotkov ocene ravnateljici, predvsem na področju kakovosti izvedbe
programa. Člani določijo 100% oceno delovne uspešnosti ravnateljice.
Ravnateljica se vrne in se vsem zahvali za oceno.
Sklep št. 900-1/2017-21-8: Prisotni soglasno z dvigom rok sprejmejo 100% oceno delovne uspešnosti
ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki, dr. Stanke Preskar, v letu 2016.
K 8. točki: Ravnateljica pove, da ni bil izbran nobeden izmed 6 sklopov nakupa opreme za novo šolo.
Občina Brežice se je odločila, da gre v pogajanja z vsemi ponudniki.
V sredo, 1. 3. 2017, je na Dolenji Pirošici sestanek župana Občine Brežice s Krajevno skupnostjo Cerklje
ob Krki. G. Butara izpostavi vprašanje glede plačila fasade nove šole. Govori se, da naj bi fasado plačala
krajevna skupnost s tem, ko bi se odpovedala romski renti za obdobje 4 let, o čemer naj bi bilo govora
na prejšnjem sestanku KS Cerklje ob Krki z županom. Ravnateljica pove, da je Občina Brežice 100%
investitor in celoten rebalans v višini 1.600.000 € naj bi bil sprejet za potrebe dokončanja OŠ Cerklje
ob Krki.
Urška Kovač Zlobko meni, da Občina Brežice nima posluha za romsko problematiko.
G. Gajskega zanima, ali je lahko zamuda staršev s plačilom položnice učenca, osnova za izključitev
otroka? Ravnateljica pove, da ne.
Aleksander Kožar predstavi kritike/vprašanja staršev, ki so jih naslovili nanj, in sicer:
- določeni učitelji naj bi prihajali nepripravljeni k pouku.
- šolska ura naj bi trajala manj kot 45 min,
- učitelji naj ne bi parkirali pred šolo (jutranja gneča).
Ravnateljica pove, da si beleži, če ugotovi da učitelj zamuja v razred oziroma predčasno zapuščajo
razred. Med hospitacijami si vse podrobno beleži. Pove še, da je v zadnjem času zelo veliko bolniških
odsotnosti, ko večkrat učitelji šele zjutraj izvedo, da imajo nadomeščanje. V takšnem primeru se je
težko predhodno pripraviti na uro. Učitelji nadomeščajo druge predmete za katere niso usposobljenim,
takrat so ponavadi zadolžitve, zaposlitve.
Urško Kovač Zlobko zanima glede 5 kosovskih učencev, ki so se vpisali na šolo. Ravnateljica pove, da so
otroci iz 2 družin in trenutno čakajo na vizo za otroke. Otroci so različno stari (od predšolskega obdobja
do 9. razreda). Na osnovi pregleda spričevala se bo otroke uvrstilo v zanje primeren razred. Izražanje
teh učencev bo možno v angleškem jeziku. Praviloma bodo uvrščeni en razred manj glede na starost.
Šola bo zanje upravičena do dodatnih ur slovenskega jezika (cca 70 ur na letni ravni).
Ravnateljica vse prisotne vljudno povabi 24. 3. 2017 (ob 17. uri) na kulturno prireditev z bazarjem.
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Zaključeno: 19.25

Zapisala:
Helena Žokalj
Poslovna sekretarka

Priloge:
-

Tanja Lekić
Predsednica Sveta šole

Vabilo
Lista prisotnosti
Poročilo inventurne komisije
Letno poročilo OŠ Cerklje ob Krki za leto 2016
Predlog finančnega in kadrovskega načrta OŠ Cerklje ob Krki za leto 2017
Poročilo ravnatelja za oceno delovne uspešnosti
Ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2016
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