
OE Ivana cankarja
Loica 1
Vrhnika

ZAPISNIK
5. seje Sveta iole, kije pote-kal v ietrtek, 21. februarja 2013, ob 17. uri v

zbornici OS Ivana Cankarja na Loici 1.

Predsednica Sveta sole, gospa Elissa Tawitlan, je pozdravila vse prisotne in ugotovila
sklepdnost. Opraviieno so bili odsotni gospa Sanja Pajnkihar, gospod Vinko Bizjak in
gospa Meta Traek. Na sestanek so bili vabljeni tudi ravnateljica, raiunovodkinja,
vodja podru:nifne Sole in sindikalni zaupnik ter vodja Sole z ni:jim lzobrazbenim
standardom. Lista s podpisije priloga arhivskemu izvodu zapisnika.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta iole.
2. Poroiilo o popisu.

' 3. Letno poroiilo (poslovno in raiunovodsko porodilo).
4. Finanfni plan za leto 2013.

" 5. Pravila iolske prehrane.
6. Ocena ravnateljevega dela.
7. Razno - (obravnava dopisov Ddavne komisije za izvedbo NPZ, pobude in

predlogi flanov sveta).

Gospa predsednica je predlagala spremembo dnevnega reda, toika 7. Razno se
postavi pred iofko 5. ocena ravnateljevega dela.

SKLEP:
Prisotni tlani sveta Sole so se strinjali s spremembo dnevnega reda.

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta iole

Predsednica Sveta 5ole, gospa Elissa Tawitian, je povedala, da so Elani zapisnik z
dne 27. 9. 2012 dobili po e-poiti in nanj niso imeli pripomb. Na tem sestanku je bil
popravljen Poslovnik sveta Sole in aistopis so flani dobili po e-poiti.

1. SKLEP k 1. toiki: Poslovnik Sveta Sole se v obliki, kakor so ga alani dobili
po e-poiti, potrdi.

Gospa predsednica je povedala, da je iola prejela v mesecu novembru in nato 5e v
decembru dva dopisa Drzavne komisue za izvedbo NPZ. Z njimi je tlane Sveta Sole

seznanila Ze preko dveh dopisnih sej. Pri odpoiiljanju testov NPZ iz slovenskega
jezika se je test enega ufenca iz 9. rcTeda nepojasnjeno in nenamerno nekako
zaloiil, uienec pri tem ni bil olkodovan. Da do takih in podobnih primerov ne bi ved
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prihajalo, bo iola imenovala posebno komisijo, ki jo bodo sestavljali: ravnateljica
gospa mag. Polonca Surca Gerdina, pomoinica ravnateljice gospa lvleta Triek in 5e
nekdo izmed strokovnih delavcev iole. Skupaj bodo pregledali, ie so vsi tesii pravilno
poslani. Ravnateljica je za storjeno napako sprejela vso odgovornost. V prihodnje se
bomo dr:ali vseh sklepov, ki smo jih :e do sedaj sprejeli in jih posredovali Ddavni
komisiji za izvedbo NPZ-

2. SKLEP k toiki 1:
dlani Sveta Sole niso imeli pripomb na zapisnik seje, ki je bila 27,
septembra 2OL2, prav tako so se ilani Sveta strinjali z pojasnilom in
predvidenimi ukrepi glede nepravilnosti pri izvedbi NPZ-ja, ki je bila
obravnavana na dveh dopisnih sejah (gradivo je priloga arhivskemu izvodu
zapisnika), zato se zapisnik v zapisani obliki potrdi.

2, Poroiilo o popisu - priloga

Porotilo o popisu so vsi ilani dobili skupaj z vabilom. Raiunovodkinja, gospa Maja
Menat, je predstavila popis in povedala, da smo odpisali za 22.457 EUR
neuporabnih in iztrosenih osnovnlh sredstev in drobnega inventarja. Dodatnih
strolkov izlofitev ni povzrodila, saj so bila Ze vsa sredswa v celoti amoftizirana. Za
flzidno unidenje le-teh je poskbela za to imenovana komisija. Popis je potekal v
skladu s predpisi.

SKLEP k toiki 2:
Prisotni ilani Sveta ()5 Iyana Cankarja Vrhnika so soglasno potrdili
porotilo o popisu za poslovno leto 2012 in se strinjali s predlaganimi
odpisi,

3. Letno poroiilo (poslovno in raiunovodsko poroiilo).

Letno porofilo je sestavueno iz Poslovnega in Raiunovodskega porodila. Vsi ilani so
ga dobili po e-posti en dan pred sejo.

Poslovno poroiilo je na kratko predstavila ravnateuica, gospa Polonca Surca Gerdina.
Vsebuje sploine podatke o ioli, organizlranost in predstavitev vseh organov iole. V
njem so predstavljene dejavnosti udencev pri interesnih dejavnostih, dnevih
dejavnosti in doseZki naiih utencih na tekmovanjih. V bistvu je v njem isto kot smo
obravnavali :e pri realizaciji Letnega delovnega naarta (LDN), s tem, da gre tu za
koledarsko, v LDN pa za Solsko leto.
Delamo po nadrtu, konec lanskega koledarskega leta smo z lYinistrstva za
izobraievanje, znanost, kulturo in iport dobili nekaj sredstev, ki pa smo jih rezervirali
za leto 2013. Sredstva z ministrstva so se kar precej zmanjiala, zato moramo z njimi
delati zelo gospodarno. Pomagamo si tudi s sredstvi pridobljenimi s trino
dejavnosUo.
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Zaradi veEjega Stevila vpisanih otrok, in ta trend se bo po Ze znanih podatkih !e par

Iet nadaljeval, bomo nujno potrebovali dodatne prostore. Z ustanoviteuem, obdino

Vrhnika,le )e dogovaijamo, da bi skupaj naili najbolj optimalno reiitev. 
'

Radunovodsko poroEilo je predstavila rafunovodkinja, gospa [4aja Nlenart. Celotni
prihodki iole za leto 2012 znalajo 3.911 103 EUR, kar je za 1olo manj kot v preteklem

letu, celotni odhodki pa 3.910.106 EU& kar je tudi za la/o manl kot v preteklem letu.

Presezek prihodkov nad odhodki znaia 997 EU& od tega javna dejavnost 712 EUR in

trzna dejavnost 285 EUR. Precej, in to kar za 10% so visji strogke storitev in to
predvsem zaradi viijih stroEkov prevoza. Stroiki materiala pa so za 2vo nilJi Y

primerjavi s preteklim letom. Po novem utencem brisadk ne zaraiunavamo vei na

polo:nici in predstavljajo materialni strosek 5ole. Amodlzacija je ni:ja kot v preteklem

koledarskem letu zaradi manj5e nabave osnovnih sredstev v letu 2012. Stroski plad

so niiji za 2o/o zaradi zmanjganja plaa po ZUJF v letu 2012.

SKI-EP k toiki 3:
Prisotni ilani Sveta Sole Ivana Cankarja so soglasno Potrdili PosloYno in
raiunovodsko poroiilo 05 Ivana Cankarja Vrhnika za leto 2012.

4. Finanani Plan za leto 2013.

Finantni nairi za leto 2013, ki so ga alani sveta dobili po e-poiti, je na kratko
predstavila ravnateljica, gospa Polonca Surca Gerdina. En del finaninih sredstev
pridobimo s strani Ministrstva za izobraZevanje, znanost kulturo in 6pod, in ker
nimamo nikakrsnih oprijemljivih podatkov je ta del naarta bolj fikcija. Drugi del

sredstev pa od ustanovitelja, to je od Obfine Vrhnika.

Kljub napovedi, da v letu 2012 ne bo nikakrsnih sredstev za izobraZevanje, se je le
nibralo za 8.800 EUR za leto 2013. V preteklem letu smo privartevali tudi 23.000

EU& ki jih bomo letos porabili za prenovo raaunalniske opreme v ioli na Trialki 2.

Vse uiilnice bomo poskuiali opremiti z internetom in s projeKorji.
Uiencem bomo 5e vedno poskusali omogoiiti brezplaino udeleibo na tekmovanjlh
(nekatere iole del stroskov Ze zaraiunavajo stariem udele:enih ufencev). Ker smo

res velika !ola, se nekaj sredstev le nabere in s pametno porabo nekako gre. Kot

kaie bomo drugo leto zopet presegli Stevilo 1000 uiencev na 5oli.

z obaino Vrhnlka se dogovarjamo glede iolanja bododih prvosolikov. Na naii Soli

bomo v mesecu marcu vpisali za pet oddelkov ueencev in z OS Antona Martina

SlomSka in obiino smo v dogovoru,.da ta peti oddelek gostuje eno leto na oS AMS,

nato pa pride v drugi razred na Triasko. Do septembra 2014 naj bi bila kondana

prenova nekdanje Sivalnice in tako bi pridobili nekaj novih uiilnic in tudi telovadnico'

Iz evropskih sredstev je obiina pridobila 10.500 EUR za izoliranje uailnice za SLo in
zGO v mansardi iole na Lo5ci, za projeK EKO VRTA pa 5.500 EUR za vrt pri igrilfu
soie na teasKl.
V finaninem planu so zajete predlagane dejavnosti, vse sprotne potrebe pa je tako
potrebno takoj relevati.
alani Sveta Sole na predstavitev niso imeli pripomb, zato so sprejeli
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SKLEP k toiki 4:
alani sveta Sole Ivana Cankarja so soglasno potrdili Finanani naErt oi
Ivana Cankarja vrhnika za leto 2013.

5. Pravila aolske prehrane

Pripravill smo nova Pravila o Solski prehrani, ki pa so v celoti vezana na nov Zakon o
Solski prehrani, zato jih je potrebno na novo potrditi. z viijim cenzusom za malico in

tudi za kosilo, se je povedalo itevilo uaencev, ki imajo sedaj brezplaEne obroke.
'Konec iolskega leta bo iola zopet pripravila anketo o prehrani na naii soli, katero
bodo otroci in starsi lahko resevali elektronsko.
Novost v predlaganemu pravilniku je tudi moznost odjave malice in kosila za dan
odjave, de to starii ali skrbniki storuo do 8:30.
Gospa ravnateljlca je povedala, da imamo kar osem botrov-donatorjev in tudi eno
flrmo, ki plaiujejo prehrano za doloaenega utenca. To naiin - botrstvo je potrebno
predstaviti tudi na Svetu starlev, da oni potem p-o razredih predstavijo to moznost.
Mogoae se pa na ta naiin dobi 5e kaGen boter. Clani so predlagali, da se o tej temi
napi5e ilanek v NaB iasopis in mogofe se bo nagel 5e kdo, ki bo pripravljen ponuditi
pomoi-botrstvo naiemu ufencu.

SKLEP k toiki 5:
ilani Sveta iole Ivana Cankarja so soglasno potrdili Pravila Eolske
prehrane.

6. Razno
Glede na to, da so v veljavi novi uini naErti in, da imamo mi 5e vedno stare uibenike,
bo potrebno razmisliti o nabavi novih. Vendar sredstev za nabavo ni na voljo. Clani so
predlagali, da bi uienci uporabljali eleldronsko gradivo, vendar je bojazen, da tudi to
ni vsem na voljo. Druiine, ki nimajo dovolj prihodkov, bodo verjetno zelo hitro ukinile
internetno povezavo.

Gospa Krisch je povedala, da bi glede na to, da lmamo na leto vei kot za 1.000.000
EUR prometa, morali imeti vsako leto revizijo. Predlagala je, da ravnateljica prosi na

ministrstvo za notranjo revizijo, ker sami nimamo sredstev, da bijo pladali.

5. Ocena ravnatelievega dela

Gospa Elissa Tawitlan je povedala, da je potrebno izpeljati postopek ugotavuanja
delovne uspeinosti ravnatelja za lelo 2012. Iz Ministrstva za izobra:evanje, znanosti,
kulturo in Bport smo prejeli oko:nico 5t. 6034-Ll20t3l6 s pojasnili za izpolnjevanje
obrazca. Obrazec je precej enostaven in kratek. V okroinici je tudi pojasnilo, da v
skladu z zakonom o interventnih ukepih javnim usluTbencem in funkcionarjem za

leto 20!2 ne prlpada del plade za redno delovno uspeinost, kar pomeni, da se

delovna uspe5nost v letu 2013 ne izplaia.
Predsednica je :e pridobila mnenje strokovnih aKivov o delu ravnateljice in ga

ilanom predstavila. Prisotni alani Sveta iole so z delom ravnateljice zadovoljni in

temu primerno so jo tudi ocenili:
1. Realizacija obsega programa 25olo

-4-



Predsednica Sveta fule:
Elissa Tawitian
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3., Raa/ojna naravnanost zavoda 35o/.
4.r'Zagotavljanje materialnih:pogojev 5olo


