ZAPISNIK
11. seje Sveta OŠ Brinje Grosuplje z dne 29. 2. 2012 ob 18. uri v zbornici OŠ Brinje
Grosuplje, Grosuplje
Prisotni: Zlatka Adamič, Petra Bor, Marlena Javornik, Irena Kozlevčar, Tatjana Klun, Uroš
Meden, Romana Rojc, Veronika Vidic.
Odsotni: Marko Suhadolc in Darinka Virant (opravičeno), Mojca Anžlovar Globokar
Predsednica sveta šole ga. Romana Rojc je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 10. redne seje.
Obravnava in sprejem poslovno računovodskega poročila za leto 2011.
Predlog finančnega plana za leto 2012.
Ugotovitev delovne uspešnosti ravnateljice.
Vprašanja, pobude in predlogi.

Dnevni red so člani sveta šole soglasno potrdili.
K tč. 1/ Pregled zapisnika in realizacija sklepov 10. redne seje.
Predsednica ga. Romana Rojc je podala poročilo o sprejetih in tudi realiziranih sklepih.
Pripomb na zapisnik ni bilo; soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 1: Zapisnik 10. seje sveta šole se potrdi v predloženi vsebini.
K tč. 2/ Obravnava in sprejem poslovno računovodskega poročila za leto 2011.
Ravnateljica je predstavila glavne spremembe glede na preteklo poslovno leto, , kot so npr.:
skupne zimske šolske počitnice v istem tednu, subvencionirana šolska prehrana iz sredstev
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zakon o interventnih ukrepih, ki je
zamrznil napredovanja v plačne razrede in izplačila za pridobljene nazive.
Pri investicijskem vzdrževanju je opazno vidno znižanje stroškov, ravno tako pri nabavi
knjig; vzrok zmanjšani nabavi je ustavitev finančnih sredstev Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport iz naslova učil in učnih pripomočkov.
Prav tako ni realizacije na postavki gradbenih objektov, ker je Občina Grosuplje zavrnila
obnovo strehe na podružnični šoli Polica; iz enakih razlogov tudi ni bila izvedena menjava
lesenega podija in sanacija zamakanja mostička pred vhodom.
Finančno stanje učbeniškega sklada je ugodno, kar nam bo prav prišlo pri nabavi novih
učbenikov zaradi uvedbe prenovljenih učnih načrtov in s tem nabavi novih učbenikov.
Ravnateljica je v nadaljevanju omenila tudi sistem notranjega nadzora. Letos smo revidirali
računovodenje glavne knjige. Poročilo je obsežno; mnenja revizorja pa je, da lahko izvajanju
v celoti zaupamo.
Računovodkinja je predstavila računovodsko poročilo, iz česar sledi, da so celotni prihodki v
letu 2011 znašali 2.887.211,03 €, celotni odhodki pa 2.870.933,19 €. Ugotovljen je bil
pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.277,84 €.
Dan je bil predlog, da sredstva poslovnega izida ostanejo nerazporejena in se jih lahko, v
primeru zniževanja sredstev iz proračuna, porabi za materialne oz. druge stroške v letu
2012.
Soglasno sta bila sprejeta:
SKLEP št. 2: Sredstva presežka prihodkov nad odhodki v višini 16.277,84 € ostanejo
nerazporejena; v primeru zniževanja sredstev iz proračuna pa se jih porabi za

materialne oz. druge stroške v letu 2012.
SKLEP št. 3: Poslovno-računovodsko poročilo se sprejme v predloženi vsebini.
K tč. 3/: Predlog finančnega plana za leto 2012
Ravnateljica je predstavila želje oz. potrebe, ki jih narekuje trenutno stanje, predvsem
prostorske težave. Povečuje se namreč število učencev; na novo je vpisanih 65 učencev, to
je za 3 oddelke prvošolcev, na podružnični šoli Polica pa 20 učencev. Na podružnični šoli je
nujna obnova objektov; peč za centralno kurjavo smo v letošnji zimi za silo usposobili, tako
da bo nujna nabava nove peči.
Računovodkinja je predstavila finančni del načrta. Kot podlago za planiranje prihodkov in
odhodkov smo upoštevali letno stopnjo inflacije za leto 2012 in ocenjene finančne potrebe.
Prihodke Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo povečali glede na
veljavni cenik, ki ga izda MIZKŠ. Pri planiranju višine prihodkov iz Občine Grosuplje pa
smo se ravnali po sprejetem proračunu za leto 2012.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 4: Finančni načrt se sprejme v predloženi vsebini.
K tč. 4/ Ugotavljanje uspešnosti ravnateljice
Predsednica sveta ga. Romana Rojc je članom predstavila spremembe Pravilnika o merilih
za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, ki je bil spremenjen v
letošnjem letu in je poenostavil postopek ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev s
področja šolstva. Edini merili, od katerih je odvisna višina dela plače za delovno uspešnost
ravnatelja, sta izpolnitev letnega programa zavoda oziroma zagotavljanje dodatnih
materialnih sredstev za delo zavoda. Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljaje
dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda se ovrednoti v skladu s predpisanimi kriteriji.
Po obravnavi izpolnitve letnega pregleda dela ter zagotavljanja dodatnih materialnih
sredstev za delo zavoda, in na podlagi meril, ki so doseženi v OŠ Brinje Grosuplje, so člani
sveta ocenili ravnateljico, kot sledi: realizacija obsega programa – 25%; kakovost izvedbe
programa – 35 %; razvojna naravnanost zavoda – 35 %; zagotavljanje materialnih pogojev –
5 %.
Na podlagi pregleda vseh poročil in ocenjevalnega lista, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 5: Svet zavoda ugotavlja, da je ravnateljica dosegla 100 % vrednosti meril za
delovno uspešnost, kot je razvidno iz ocenjevalnega lista.
K tč. 5/ Vprašanja, pobude in predlogi.
Pod navedeno točko ni bilo vprašanj.

Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
Irena Kozlevčar

Predsednica sveta šole:
Romana Rojc

