
ZAPISNIK 10. seje SVETA ŠOLE,
ki je bil 6. 3. 2007, ob 18. 00 uri,

v prostorih zbornice šole, na Lošci 1.

Lista  prisotnosti  je  priloga  arhivskemu  izvodu  zapisnika.  Opravičili  so  se  gospa 
Romana Kos, gospa Mojca Margon in gospa Barbara Alič. Sestanka se niso udeležili: 
gospod Richard Beuermann, gospod Gregor Kovač in gospa Ksenija Južnič.
Sestanek je vodila predsednice Sveta šole, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, vse 
prisotne lepo pozdravila in predlagala naslednji

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.
2. Poročilo o popisu.
3. Obravnava in potrditev ključa o delitvi stroškov.
4. Zaključni račun – obravnava in sprejem.
5. Plan šole in plan investicij za leto 2007.
6. Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja
7. Razno – pobude in predlogi članov sveta.

Člani Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali s tem, da se točka 1. 
dopolni  z  razrešitvijo  starih  in  imenovanjem  novih  članov  v  Svet  šole  s  strani 
ustanovitelja. Gospod Herman Bole je žal pokojni, gospa Tatjana Brezak pa ne živi v 
našem šolskem okolišu, zato smo s strani ustanovitelja dobili sklep Občinskega sveta 
Občine Vrhnika, da se v Svet šole Ivana Cankarja poleg dosedanjega člana Richarda 
Beuermana imenujeta gospa Mojca Margon in gospa Živa Živković. Člani Sveta šole 
so sprejeli 

1. SKLEP:
Svet šole razreši gospoda Hermana Boleta in gospo Tatjano Brezak in se 
strinja z imenovanjem gospe Mojce Margon in gospe Žive Živkovič v Svet 
šole Ivana Cankarja.

Gospa  predsednica  je  za  overovatelja  zapisnika  imenovala  gospo  Meto  Trček  in 
gospoda Roberta Mazija.  Svet šole se je s predlogom strinjal.

     
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.

Gospa Polonca Šurca Gerdina je na kratko predstavila zapisnik 9. seje Sveta šole in 
prisotne člane vprašala, ali imajo kakšno pripombo na zapisnik.

1. SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imel pripomb na zapisnik 9. seje Sveta šole, zato je 
zapisnik sprejet. 
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  2. Poročilo o popisu

Ravnatelj šole, gospod Janez Sodja, je 6. 12. 2006 imenoval 25 popisnih komisij za 
popis  osnovnih  sredstev,  drobnega  inventarja  in  drugih  sredstev  in  obveznosti. 
Komisije  so  svoje  delo  opravile  po  danih  navodilih  do  24.  12.  2006.  Na  podlagi 
zapisnikov posameznih popisnih komisij je centralna komisija predlagala za odpis:

- dotrajana in uničena osnovna sredstva v nabavni vrednosti 4.429.423,00 SIT,
- zaradi neuporabnosti in iztrošenosti  za 2.276.626,46 SIT drobnega inventarja.

Ravnatelj  je  pregledal  delo  popisne  komisije  in  16.  2.  2006  odobril  predlagane 
odpise. 

SKLEP k točki 2:
Prisotni  člani  Sveta  OŠ  Ivana  Cankarje  so  soglasno  potrdili  poročilo  o 
popisu za leto 2006. 

  3. Obravnava in potrditev ključa o delitvi stroškov

Računovodkinja, gospa Andreja Mesec, je pripravila predlog ključa o delitvi režijskih 
stroškov, ki jih ni možno direktno razporediti na stroškovno mesto (npr. režijski stroški 
kuhinje, stroški vode in smeti, stroški pisarniškega materialna, računal. storitev). Šola 
se deloma ukvarja tudi s tržno dejavnostjo (kosila učiteljem, trženje telovadnice na 
Tržaški 2,..) in s tem ustvarja prihodek, nastanejo pa tudi stroški.  Merilo za delitev je 
prihodek,  sorazmerni  del  prihodka  so  stroški.  Na  podlagi  dolgoletnih  izkušenj  je 
izoblikovala ključe in jih svetu predlagala v potrditev (priloga). 
Člani Sveta so predlog obravnavali in sprejeli

SKLEP k točki 3:
Predlagani predlog ključa o delitvi stroškov na stroškovna mesta se potrdi. 

  4. Zaključni račun – obravnava in sprejem

Poslovno poročilo, ki so ga člani Sveta šole dobili skupaj z vabilom (priloga) je na 
kratko predstavil ravnatelj, gospod Janez Sodja. Poudaril je, da se vedno več dela z 
otoki  s  posebnimi  potrebami  in  temu primerno  je  več  tudi  učiteljev  –  specialnih 
pedagogov.  V prilogi  je  narejena  primerjava v  številu  oddelkov in  učencev  med 
šolskim letom 2005/06 in šolskim letom 2006/07. Med dosežki učencev niso posebej 
omenjeni  rezultati,  doseženi  na  raznih  športnih  tekmovanjih,  ker  so  ti  vedno 
objavljeni v Našem časopisu (medobčinska revija). 
Vizija šole – najti šibke točke in jih poskušati realizirati v največji možni meri. Problem 
še vedno predstavlja druga učiteljica v 1. razredu. Ustanovitelj, občina Vrhnika, za 
naše probleme nima posluha. Že vse od zgraditve nove osnovne šole Antona Martina 
Slomška na Vrhniki je naša šola v podrejenem položaju. Velik problem predstavljajo 
telovadnice, ki jih koristi naša šola, ker se vanje nič ne vlaga. Telovadnica pri OŠ 
Antona Martina Slomška naj bi se tržila in iz dobljenih sredstev naj bi se obnavljale 
ostale telovadnice na Vrhniki. 

1. SKLEP k točki 4:
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli poslovno poročilo OŠ Ivana Cankarja. 
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Računovodsko poročilo za leto 2006, ki so ga člani Sveta šole tudi prejeli skupaj z 
vabilo (priloga), je predstavila računovodkinja, gospa Andreja Mesec. Povedala je, da 
je bilo  leto  2006 finančno uspešno.  Zaradi  težav z  javnim naročanjem niso  bile 
realizirane planirane nabave opreme za kuhinjo in temu sledi zelo dober rezultat prav 
v kuhinji. Omenjena nabava (hladilniki, kotel in pomivalni stroj za Drenov Grič) je 
prestavljena v letošnji plan investicij (2007). 

Predlog šole za razporeditev poslovnega izida OŠ Ivana Cankarja za leto 2006:
- poslovni izid šole kot rezultat javne službe 5.874.048,55 SIT
- rezultat tržne dejavnosti 1.697.504,67 SIT
Skupaj 7.571.553,22 SIT
Rezultat se razporedi v sklad sredstev v upravljanju za investicije. 

2. SKLEP k točki 4:
Člani Sveta šole so sprejeli računovodsko poročilo OŠ Ivana Cankarja.

3. SKLEP k točki 4:
Člani Sveta šole so se strinjali, da se rezultat po plačilu davka od dohodkov 
(dobička) razporedi v sklad sredstev v upravljanju za investicije.  

  5. Plan šole in plan investicij za leto 2007

Plan investicij v osnovna sredstva in drobni inventar in plan materialnih stroškov za 
leto 2007 so člani dobili z vabilom (priloga). Gospod Sodja je povedal, da je plan 
pripravil,  vendar se tekom leta glede na nujne potrebe lahko še spremeni. Nujno 
potrebna je zamenjava azbestne kritine na stavbi šole na Lošci 1. 
Gospo Kobal, predstavnico v Svetu šole iz razredne stopnje je zanimalo, kaj bo z 
igriščem za šolo na Tržaški 2. Ker se gradi nov vrtec, so delavci zaradi zavarovanja 
gradbišča dosedanje igrišče skoraj popolnoma uničili. Dogovor z občino je, da se v 
sklopu gradnje vrtca, igrišče vrne v prvotno stanje in to ni investicija šole. 

SKLEP k točki 5:
Člani Sveta šole so sprejeli plan šole in plan investicij za leto 2007.

Na predlog nekaterih prisotnih smo zamenjali vrstni red pri zadnjih dveh točkah. 

  7. Razno – pobude in predlogi članov sveta
 
Gospa Živković, predstavnica ustanovitelja v Svetu šole, je ponudila vso podporo šoli 
pri njeni dejavnosti in poudarila, da je pripravljena posredovati Občinskemu svetu, 
katerega članica je,  vse pobude in predloge članov Sveta šole. Menila je, da bo 
sedanja sestava Občinskega sveta, ki je nekoliko mlajša po letih, mogoče kaj bolj 
uspešna na tem področju.
Gospod ravnatelj  je  prisotne  seznanil,  da  se,  po  odločitvi  strokovnjakov,  odstrani 
krilati orešek – veliko drevo poleg šole na Tržaški 2, ker predstavlja veliko nevarnost 
za otroke in tudi samo stavbo.
Po tej razpravi so ostali prisotni na seji Sveta šole sestanek zapustili, ostali so le člani 
Sveta in gospod ravnatelj. 
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6.   Ocenjevanje uspešnosti ravnatelja 

Na  podlagi  Pravilnika  o  merilih  za  ugotavljanje  delovne  uspešnosti  direktorjev  s 
področja šolstva (priloga) so člani Sveta šole pričeli izpolnjevati Ocenjevalni list za 
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja, gospoda Janeza Sodja. 
Višina dela plače za delovno uspešnost se določi na podlagi:

- preseganja letnega programa dela,
- preseganju letnega finančnega načrta,
- kakovosti in strokovnosti izvajanja dela,
- razvojne naravnanosti zavoda.

Predsednica Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina, je skupaj s prisotnimi člani 
izpolnila ocenjevalni list. Vsi so bili mnenja, da ravnatelj dobro dela in so se strinjali, 
da je upravičen do dela plače, glede na uspešnost. Pri realizaciji ur je gospa Meta 
Trček menila, da je zelo odvisno, kateri dan v tednu se realizirajo dnevi dejavnosti. 
Nekaterim učencem odpade 5, nekaterim pa celo 7 ali  več ur pouka, odvisno od 
urnika.  Na  te  dneve  ravnatelj  nima  direktnega  vpliva,  torej  posredno  tudi  na 
realizacijo ur pri posameznem predmetu ne.
Ravnatelj  je  menil,  da  je  tak  način  preveč  birokratski,  neupravičen  v  določenih 
postavkah  in  se  z  njim  ne  strinja.  Prav  tako  v  nekaterih  postavkah  ni  želel  biti 
ocenjen. 

Po končanem ocenjevanju se je predsednica, mag. Polonca Šurca Gerdina, prisotnim 
zahvalila za udeležbo in s sestankom zaključila ob 20.15 uri.

Overovatelja zapisnika:

Meta Trček ______________________
Robert Mazi ______________________

Zapisala:   Predsednica Sveta šole:
Marinka Švigelj    Polonca Šurca Gerdina
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