Osnovna šola
Janka Glazerja Ruše
Lesjakova ulica 4
2342 Ruše

SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE
Datum: 3. 3. 2016
Štev.: 013-1/2016-1
ZAPISNIK
9. seje Sveta zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila v ponedeljek, 29. 2. 2016, s
pričetkom ob 19. uri v zbornici zavoda.
Prisotni člani Sveta zavoda: Olga Žvikart, Aleksandra Gričnik, Leonida Osojnik, Zoran
Rutnik, Igor Jurišič, Simona Kraner, Iris Dellolivo, Katja Čelik Kumer, Polona Vollmeier
Opravičeno odsotni člani Sveta zavoda: Darko Knez, Jernej Rodošek
Ostali prisotni: Ladislav Pepelnik, ravnatelj, Dominika Šmid, računovodkinja.
Zapisnikarica: Aleksandra Gričnik, posl. sek.
DNEVNI RED:
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.
Obravnava in potrditev predloga dnevnega reda.
Potrditev sklepov korespondenčnih sej z dne 25. 11., 9.12., in 28.12. 2016
Obravnava in potrditev zapisnika 8. seje Sveta zavoda
Obravnava in potrditev poročil zavoda za leto 2015:
- poslovno poročilo (priloženo)
- računovodsko poročilo (priloženo)
6. Obravnava in potrditev Inventurnega elaborata s predlogi odpisov za leto 2015
(priloženo)
7. Predlog finančnega načrta zavoda za leto 2016.
8. Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2015 (priloženo):
- analiza učnega uspeha v 1. Polletju šolskega leta 2015/16 (priloženo).
9. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja zavoda za leto 2015 (priloženo).
10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda.
11. Razno.
K tč. 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Predsednica Sveta zavoda je otvorila sejo in ugotovila, da je od enajst (11) članov Sveta
zavoda prisotnih devet (9) članov, tako, da je bila sklepčnost zagotovljena.
Pozdravila je novi članici, ki sta zamenjali Mojco Potrč in Gordano Kramberger. Novi članici
Sveta zavoda sta Polona Vollmeier (predstavnica staršev vrtca) in Katja Čelik Kumer
(predstavnica Občine Ruše). Predstavila je tudi novo zapisnikarico, ki pa je prav tako članica
Sveta zavoda, Aleksandro Gričnik.
K tč. 2.
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Predsednica je podala predlog dnevnega reda.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli
SKLEP št. 60: Potrdi se predlagani dnevni red.
K tč. 3.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli korespondenčne sklepe.
SKLEP št. 61: Potrdijo se korespondenčni sklepi z dne 25.11., 9. 12. In 28. 12. 2015
K tč. 4.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli
SKLEP št. 62: Potrdi se zapisnik 8. seje Sveta zavoda.
K. tč. 5.
Ravnatelj pozdravi navzoče, poda predlog, da se podrobneje od poslovnega poročila
predstavi računovodsko poročilo, saj se veliko zadev prepleta skozi oba poročila. Po
poročanju pa so člani povabljeni k vprašanjem na katera bo odgovarjal.
Računovodkinja poda računovodsko poročilo.
Gospod Jurišič je postavil dva vprašanja, in sicer:
-

-

ali imamo posebej vodeno porabo iz tržne dejavnosti. Računovodkinja je
odgovarjala, da imamo ločena stroškovna mesta po dejavnosti tudi za tržno
dejavnost. Sredstva tržne dejavnosti pa se s soglasjem Občine Ruše porabijo za
tekoče materialne stroške, ker so sredstva za le- te s strani občine na letni ravni
premajhna.
Zanimajo ga komu se računajo stroški za odvetnika, ki smo ga najeli za izterjavo
dolgov. Računovodkinja odgovarja, da je pogodba z odvetnikom naravnana tako,
da je plačilo odvetniku samo v primeru uspešne izterjave, stroški pa se računajo
dolžniku. Razprava je potekala tudi v smeri predloga gospoda Jurišiča, da bi
neplačnike prijavili na policijo in bi se zadeve obravnavale kot kazniva dejanja.
Ravnatelj in računovodkinja sta pojasnila, da smo kot zavod vendarle specifični in
kar precej omejeni v smislu pridobivanja informacij npr. o zaposlitvi staršev
dolžnikov.
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Člani sveta Zavoda so soglasno sprejeli:
SKLEP št. 63: Potrdi se Poslovno poročilo zavoda in Računovodsko poročilo zavoda za
leto 2015. Zavod je leto 2015 zaključil s 36.300,41 eur pozitivnega poslovnega rezultata
in ga razporedil med presežke prihodkov nad odhodki. Skupaj s presežki iz preteklih
let znaša presežek prihodkov 77.568,62 eur. Zavod predlaga, da sredstva ostajajo
nerazporejena za nenačrtovane, nujne nabave, ki se pokažejo tekom leta, oz. za tiste
nabave, ki nimajo drugega vira. Svet zavoda pooblašča ravnatelja, da razpolaga s
sredstvi presežka prihodkov nad odhodki.
K. tč. 6
Računovodkinja je podala Inventurni elaborat s predlogi odpisov za leto 2014. Razprave ni
bilo.
Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli
SKLEP št. 64: Potrdi se inventurni elaborat s predlogi odpisov za leto 2015.
K. tč. 7.
Računovodkinja je predstavila pripravo Finančnega načrta zavoda za leto 2015.
Ravnatelj je podal predlog, da se čez tri mesece pripravi pravi načrt, ko bodo znana navodila
iz strani Ministrstva za šolstvo. Člani sveta so seznanjeni s predlogom.
SKLEP št. 65: Člani Sveta zavoda potrdijo Finančni načrt in so seznanjeni s predlogom
ponovne priprave finančnega načrta, ko bodo znana vsa navodila.
K. tč. 8.
Ravnatelj je podal Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2015, z analizo učnega uspeha v
1. polletju šolskega leta 2015/16 . Sledila je razprava v kateri so sodelovali ravnatelj, Zoran
Rutnik in Olga Žvikart. Gospoda Rutnika je zanimalo ali so učenci, ki imajo dodatno
strokovno pomoč, izvzeti iz analize učnega uspeha in podaja predlog, da bi bilo zanimivo, če
bi se analiza izvedla brez učencev z dodatno strokovno pomočjo. Razprava je potekala tudi
okoli neopravičenih in opravičenih izostankov. Ravnatelj predlaga, da se na temo izostankov
pripravi posebno srečanje članov Sveta staršev.
SKLEP št. 66: Skliče se posebno srečanje članov Sveta staršev na temo izostanki.

K. tč. 9.
Člani sveta zavoda z izjemo Igorja Jurišiča, ki se je glasovanja vzdržal, so sprejeli
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SKLEP št. 67: Ravnatelj Ladislav Pepelnik je dosegel 100% vrednost meril za
ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.
Jurišič Igor se glasovanja vzdrži, saj je mnenja, da ocenjevanje ravnatelja, ki nima finančnega
učinka brezpredmetno, zato predlaga predsednici Sveta zavoda, da na Ministrstvo za finance
naslovi dopis na to temo.
SKLEP št. 68: Predsednica Sveta zavoda pošlje dopis na Ministrstvo za finance, da je
ocenjevanje dela ravnatelja brezpredmetno, da nima nikakršnega pomena.
K. tč. 10.
Predlogov, pobud in vprašanj ni bilo.
K. tč. 11.
Pod točko razno ni bilo zadev.
Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 19.45
Zapisnikarica:
Aleksandra Gričnik
Predsednica Sveta zavoda
Olga Žvikart
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