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ZAPISNIK   

 

5. sestanka Sveta šole Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika, ki  je bil v 

ponedeljek, 9. junija 2014, ob 18. uri v zbornici. 

 

Prisotni člani Sveta šole: Sonja Caruso, Martina Fajdiga, Matjaž Grom, Jana 

Martinšek, Tanja Vojska, Mateja Burjak, Robert Miklavčič, Jože Frank, Igor Novljan 

in Miro Verbič  

Ostali prisotni: ravnateljica Darja Guzelj, pomočnica ravnateljice Maja Zobec, 

računovodkinja Sonja Tomažič in poslovna sekretarka Tanja Žitko 

Svojo odsotnost je opravičila: predsednica sindikata Urša Govekar 

 

Predsednica Martina Fajdiga je pozdravila navzoče in ugotovila sklepčnost.  

 

Dnevni red, katerega so člani prejeli skupaj z vabilom, bi zaradi navezovanja tematike 

malenkost spremenili in sicer se predlaga, da se 5. in 6. točka dnevnega reda zamenjata. Člani 

se s predlaganim strinjajo. Tako se v sprejem predlaga naslednji 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled realizacije sklepov 4. sestanka Sveta šole  

3. Pregled in potrditev sprememb finančnega načrta za leto 2014 

4. Predstavitev in potrditev kadrovskega načrta 

5. Predstavitev programa dela za leto 2014 

6. Predstavitev izbranih učnih gradiv s cenami za leto 2014/2015 

7. Soglasje k objavi prostih delovnih mest, potrjenih iz MIZŠ 

8. Cena šolskih kosil od 1. 9. 2014 

9. Predstavitev in potrditev nadstandardnih dejavnosti v letu 2014/2015 

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov 

11. Razno 

 

Člani so dnevni red soglasno potrdili in za zapisnikarja imenovali Tanjo Žitko. 

 

K 2) 

 

Ob pregledu je ugotovljeno, da so bili vsi sklepi 4. seje Sveta šole realizirani.  

 

K 3) 

 

Gradivo k tej točki (finančni načrt za leto 2014 in obrazložitev le tega) so člani prejeli 

predhodno po elektronski pošti in je priloga originala tega zapisnika.  

 

Ravnateljica je predstavila finančni načrt. Izražena je bila skrb glede sredstev za izplačilo 

decembrskih plač zaposlenim. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju 

MIZŠ) je namreč s 1. aprilom letos sprostilo napredovanja, niso pa bila upoštevana pri 

dodeljevanju sredstev šolam. Kljub vsemu je ravnateljica izrazila optimizem, da bo šoli 

vendarle uspelo pridobiti sredstva za decembrske plače.  
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V razpravi, ki je sledila, je bilo s strani člana Sveta predlagano, naj šola z dopisom MIZŠ 

opozori, da v kolikor so omogočili napredovanja, naj tudi zagotovijo sredstva za izplačilo 

plač.  

 

Soglasno sta sprejeta: 

 

3/1 SKLEP: Potrdijo se spremembe finančnega načrta za leto 2014. 

 

3/2 SKLEP: Primanjkljaj se zahteva z rebalansom poračuna na Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, saj je nastal izključno zaradi izplačevanj napredovanj.  

 

K 4) 

 

Ravnateljica je prisotnim predstavila kadrovski načrt z obrazložitvijo. Oba dokumenta, vezana 

na to točko, sta bila članom Sveta predhodno posredovana po elektronski pošti in sta prilogi 

originala tega zapisnika.  MIZŠ od vseh proračunskih uporabnikov zahteva zmanjšanje porabe 

za 1 %, kar je v šolstvu skorajda nemogoče, saj šola prejme točno toliko sredstev kot ima 

zaposlenih, zaposluje pa se po normativih in standardih določenih z zakonom (glede na 

število otrok/kvadrature).  

 

Član sveta, predstavnik Občine Vrhnika, je dejal, da trenutno kaže, da bodo sredstva s strani 

Občine realizirana tako kot je bilo dogovorjeno.   

 

Ravnateljica je potrdila, da se Občina drži svoje kvote in tu ne vidi nobenega problema. MIZŠ 

pa je spremenilo kvoto, kar predstavlja problem, saj denar za izplačilo plač strokovnih 

sodelavcev pride iz MIZŠ.  Poudarila je še, da je sodelovanje z Občino Vrhnika korektno.  

 

V nadaljevanju razprave je bila s strani članov sveta izražena bojazen, da se bo morebitno 

nezadovoljstvo strokovnih delavcev šole zaradi povečanega obsega dela kazalo pri delu.  

 

Ravnateljica meni, da lahko utrujenost prav gotovo vpliva na nižjo toleranco. Trenutno lahko 

zagotovo trdi, da tega še ni. Težje bi bilo v primeru večletnega trajanja situacije. Gotovo pa je, 

da učenci morebitnega nezadovoljstva ne smejo občutiti oz. se pri delu učiteljev le to ne sme 

poznati.  

 

Člana Sveta je še zanimalo, kako kvota učencev vpliva na delovanje šole. V odgovoru mu je 

bilo predstavljeno, da bi že lansko leto lahko imeli tri oddelke prvošolcev, vendar le to 

prostorsko ni bilo mogoče. Veliko truda je zadnja leta vloženega, da se bodoče prvošolce 

preusmeri na OŠ Ivana Cankarja.  

 

Član Sveta, predstavnik Občine Vrhnika, je dodal, da so dodatni prostori za občino zelo velik 

strošek. Res je, da je rešljivo vse, vedno so problematična le sredstva. Letos je za pomoč 

občine na vrsti OŠ Ivana Cankarja, v prihodnjih nekaj letih bo verjetno na vrsti OŠ AMS.  

 

Po razpravi so člani soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 

4/1 SKLEP: Potrdi se kadrovski načrt za leto 2014.  

  

K 5)   

 

Ravnateljica je prisotnim predstavila Program dela, katerega so predhodno prejeli tudi po 

elektronski pošti in je priloga originala tega zapisnika. Sprejetje Programa dela za koledarsko 

leto je letos novost. Zahteva pa ga MIZŠ. Pripraviti ga je bilo potrebno izključno zaradi 

financ. Za šolo je bolj oprijemljiv Letni delovni načrt, ki je vezan na šolsko leto.  
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Po krajši razpravi so člani Sveta soglasno sprejeli sklep:  

 

5/1 SKLEP:  Potrdi se program dela za leto  2014.  

 

K 6) 

 

Ravnateljica je prisotnim članom predstavila učna gradiva. Avtonomna odločitev učitelja je, 

katero gradivo bo pri poučevanju uporabljal. Stroški so bili obravnavani in potrjeni tudi že na 

Svetu staršev. Vsi učenci so že prejeli seznam potrebnih gradiv za prihodnje šolsko leto, ter 

obvestilo o izposoji gradiva iz Učbeniškega sklada. Zaenkrat je izposoja še brezplačna. Do 

predlani je MIZŠ izplačalo še vse stroške, ki so nastali za dokup učbenikov za Učbeniški 

sklad. V šolskem letu 2013/2014 pa nismo dobili vrnjenih vseh sredstev, ki smo jih 

potrebovali pri zamenjavi učnih gradiv za Učbeniški sklad. 

 

Na vprašanje, kdo krije stroške, če učenec prinese nazaj uničen učbenik, je bil podan odgovor, 

da starši sami. Vendar načeloma kar pazijo na gradiva. Se pa gradiva hitro obrabijo in bo 

sčasoma potrebno obrabnino tudi plačati.  

 

K 7)  

 

Na MIZŠ bomo morali v poletnem času pridobiti soglasja za objavo določenih delovnih mest 

– iz določenega časa v nedoločen, razporeditev, ... 

 

Ker bi bilo v poletnem času na morebitni korespondenčni seji morda težje pridobiti zadosten 

odziv članov Sveta šole, je že danes podan predlog za sprejetje sklepa, na podlagi katerega bo 

šola lahko razpisala delovna mesta na podlagi predhodno pridobljenih soglasij MIZŠ. 

 

Po krajši razpravi, v kateri je bilo izpostavljeno, da je to strokovno vprašanje in je stvar 

vodstva, zato člani ne vidijo zadržka za sprejetje takega sklepa, je bil sprejet  

 

7/1 SKLEP:  Svet šole daje soglasje k objavi prostih delovnih mest potrjenih iz MIZŠ. 

 

K 8) 

 

Že na prejšnji seji je bilo podano v razmislek, da bi se sčasoma nekoliko zvišale cene kosil. 

Na ceno malice ne moremo vplivati, saj jo določa MIZŠ. Cena kosila, ki se ni zviševala že 

sedem let, pa je v domeni šole. V primerjavi s sosednjimi šolami imamo ugodno ceno kosila. 

Svet staršev se je strinjal z zvišanjem cene kosila za 0,10 EUR. V prihodnjem šolskem letu bo 

cilj šole doseči prehrano brez dodanega sladkorja in učiti učence, da je voda zdrava. 

 

Postopek uveljavitve subvencije za prehrano je letos drugačen. O tem bodo starši seznanjeni 

na spletni strani šole. Višina subvencije je odvisna od dodelitve otroškega dodatka, vendar se 

vlog ne vlaga več na CSD. Ravnateljica je podala predloge cen obrokov s 1. 9. 2014.  

 

Cene obrokov od 1. 9. 2014 dalje:  

    vsakodnevna prijava  enkratno kosilo  

• 1.-4.    2,10€     2,30€ 

• 5.-9.   2,35    2,55€ 

• Zaposleni  3,30€    3,50€; malica 0,95€ 

• Zunanji   3,80€ + DDV 

 

Soglasno je sprejet 

8/1 SKLEP: Svet šole potrdi spremenjene cene šolskih kosil od 1. 9. 2014.  
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K 9)  

 

Ravnateljica je predstavila razširjene oz. nadstandardne dejavnosti, katere omogočijo 

drugačen način dela. ŠVN ponudi šola kot nadstandardno dejavnost z določenimi cilji in 

načrtovanimi dejavnostmi za posamezno starostno obdobje (skrb zase in sošolca, 

odgovornost, samostojnost, strpnost, timsko delo in sodelovalno učenje, gibanje v naravi, 

možnost drugačnih oblik dela). Občina Vrhnika subvencionira plavalno in zimsko ŠVN.  

 

- 3. r. naravoslovne dejavnosti CŠOD – 3 dni 

- 4. r. plavalna ŠVN v ZLRO Savudrija - 5 dni 

- 6. r. zimska ŠVN Kope - 5 dni 

- 8. r. prva pomoč in smučanje CŠOD - 5 dni 

 

Soglasno se sprejme 

 

9/1 SKLEP: Potrdijo se nadstandardne dejavnosti v letu 2014/2015.  

 

K 10)  

 

 Članica Sveta je izpostavila smrad kompostarne. Ta se namreč širi že vse do naše šole.  

Predstavnik Sveta šole s strani Občine je povedal, da Svet občine stoji za županovo 

odločitvijo, da se kapaciteta kompostarne ne povečuje (kar je sicer želja lastnika).  

 

Člani Sveta šole so se strinjali, da se na Občino Vrhnika pošlje dopis, v katerem se 

predstavi problematika vedno večjega smradu v okolici naše šole.  

 

 Nadaljnje vprašanje se je nanašalo na tržno dejavnost šole – oddajanje prostorov v najem. 

Članico sveta je zanimalo, kako aktivno se išče morebitne najemodajalce.  

 

Odgovor ji je podala ravnateljica, ki je navedla, da se občasno odda kakšna učilnica ali 

jedilnica v najem v popoldanskem času. Ni pa prav velikega interesa za najem teh. Več se 

najema telovadnico OŠ AMS, to oddaja v najem ZIC Vrhnika.   

 

 Članico sveta je zanimal še podatek o strokovni oceni fleksibilnega predmetnika.  

V odgovoru je bilo podano, da je bila med starše dana anonimna anketa. Rezultati ankete 

so pokazali, da je za fleksibilni predmetnik od 50 do 70 % anketirancev.  

Tako je šola pridobila mnenje staršev, stroka bo odločila, ali fleksibilni predmetnik bo oz. 

ga v prihodnjem šolskem letu ne bo več.  

 

K 11)  

 

Dnevni red je bil izčrpan, prisotni niso imeli več vprašanj ali pripomb, zato se je predsednica 

zahvalila za udeležbo na današnjem sestanku in tudi za dobro odzivnost na dosedanje 

korespondenčne seje. Vsem je zaželela lep dopust in sestanek ob 19.40 uri zaključila. 

 

 

Zapisala:         Predsednica Sveta šole: 

Tanja Žitko         Martina Fajdiga 

                                                                                                           


