ZAPISNIK
12. seje sveta šole z dne 6. 3. 2012. Delegati sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 16.30
uri.
Prisotnost je vodena na listi prisotnosti.
Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta, ki je predlagala sledeči DNEVNI RED.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole in sveta staršev
2. Letno poročilo za leto 2011; poslovno in računovodsko poročilo
3. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju
4. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za poslovno leto 2011
5. Razno
Dopolnitev dnevnega reda: Finančni načrt za leto 2012
Vsi prisotni so se strinjali z dnevnim redom, ki ga je predstavila ga. Mojca Gec.
1. točka
Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole
Ga. Mojca Gec je predstavila zapisnik prejšnje seje.
Člani sveta šole so potrdili zapisnik.

2. točka
Letno poročilo za leto 2011; poslovno in računovodsko poročilo
Letno poročilo za leto 2011 je predstavila ravnateljica, ga. Jadranka Mihalič. Podrobneje je
predstavila poglavje »Sodelovanje z okoljem« in posebni del poslovnega poročila. Poudarila
je, da sta nam Občina Sežana in Ministrstvo za šolstvo in šport v preteklem letu namenila
znatno manj finančnih sredstev, česar se šola dobro zaveda in se trudi obnašati čim bolj
varčno. Ravnateljica navaja še, da je šola realizirala zastavljene cilje; pri NPZ-ju so bili
učenci nadpovprečno uspešni, razen pri slovenščini, kjer bodo učiteljice slovenščine skušale
izboljšati rezultate. Razlog za slabše rezultate je predvsem pomanjkljivo znanje pri učencih, ki
jim materinščina ni slovenščina.
Ravnateljica je še poudarila, da so obiskovalci, ki pridejo na našo šolo, prijetno presenečeni
nad urejenostjo in podobo šole. Predstavila je kadrovski del letnega poročila in povedala, da
ima šola pokrite vse strokovne in tehnične kadre. Vprašanj in pripomb ni bilo.
Računovodski del letnega poročila je predstavila računovodkinja, ga. Adrijana Valenčič.
Povedala je, da je ravnateljica decembra 2011 imenovala Komisijo za odpis dotrajanega blaga
in Komisijo za odpis terjatev. Komisija za odpis terjatev je predlagala, da se odprte terjatve
prenese pod postavko »sporne terjatve«, del terjatev pa se dokončno odpiše, ker se jih ne da
iztirjati (sklepi sodišča). Delegatka sveta, ga. Olga Orel je podala vprašanje, koliko je teh
odprtih terjatev in zakaj prihaja do takih primerov. Računovodkinja je pojasnila, da so to

večinoma neplačniki malic in kosil, kar se ureja z izvršbami ali pa so učencem izdali sklep za
regresirano prehrano, če so bili upravičeni.
Ga. Karmen Tavčar je dodala, da so malice, ki ostajajo, vedno na razpolago v večnamenskem
prostoru oziroma v oddelku podaljšanega bivanja, tako da imajo vsi otroci omogočeno
prehranjevanje v šoli in ni potrebno, da je kateri od otrok lačen, ker je za njih poskrbljeno.
Računovodkinja je v nadaljevanju predstavila bilanco stanja za leto 2011. Navaja, da smo v
preteklem letu porabili za 1% več elektrike kot leto poprej. Povečanje je tudi pri stroških
kilometrin, kar je posledica višjih cen naftnih derivatov. Interventni ukrep, ki je bil sprejet leta
2010, velja do 30. 6. 2012. Navaja tudi, da poslovni izid izkazuje presežek prihodkov nad
odhodki. Presežek naj bi se porabil za nabavo opreme. Delegatka, ga. Patricija Kavčič je
podala vprašanje, ali se zgradba ne amortizira. Računovodkinja je odgovorila, da je strošek
amortizacije knjižen na odhodkih, nato pa, ker nam Občina ne nameni sredstev za
amortizacijo, prenesen oz. pokrit iz sredstva prejetih v upravljanje-konto 980.
Računovodkinja je dodala še, da sta občinska komisija in revizorka v letu 2010 in 2011
pregledala finančno poslovanje šole za leto 2009 in da pri tem nista ugotovila nobenih
pomembnih nepravilnosti. Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
SKLEP: Letno poročilo šole za leto 2011 so delegati sveta šole soglasno potrdili z dvigom
rok.
Dopolnitev dnevnega reda: Finančni načrt za leto 2011
Računovodkinja, ga. Adrijana Valenčič je predstavila finančni načrt za leto 2012 po točkah,
kot v kazalu finančnega načrta: dolgoročni cilji, kratkoročni cilji, notranji nadzor, kadri,
finančni načrt, nabava opreme, presežek prihodkov/odhodkov ter finančne terjatve in naložbe.
Vprašanj in pripomb ni bilo.
SKLEP: Finančni načrt je bil soglasno sprejet z dvigom rok.

3. točka
Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju
Poročilo je podala pomočnica ravnateljice, ga. Karmen Tavčar. Poročilo zajema učni uspeh za
1. ocenjevalno obdobje za šolsko leto 2011/2012 na centralni šoli po triadah in na podružnični
šoli v Lokvi, primerjavo uspeha s preteklimi šolskimi leti, vzgojne ukrepe, predstavitev NPZ
in primerjavo po letih.
Karmen Tavčar je povedala, da bodo učenci negativne ocene skušali popraviti do konca
šolskega leta; neocenjeni pa so učenci- tujci, ki so se v šolanje vključili ob začetku šolskega
leta in imajo status tujca, zato delajo po individualnem programu. Negativnih ocen je bilo
manj kot lani. Ga. Karmen Tavčar je predstavila tudi vrste vzgojnih ukrepov in opominov. 1.
vzgojni opomin je v tekočem šolskem letu prejelo kar 26 učencev, 2. vzgojni opomin pa trije
učenci. Ga. Mojca Gec je povedala, da so največ opominov prejeli devetošolci, kjer gre za
fizično in verbalno nasilje do sošolcev, neprimerno in nesramno vedenje do učiteljev in za
neopravičene izostanke od pouka.
Ga. Olga Orel je podala vprašanje, če obstajajo analize, iz kakšnih družin prihajajo ti
problematični učenci. Karmen Tavčar je odgovorila, da ni nujno, da so ti učenci iz neurejenih
družin, ampak so lahko razlogi za tako vedenje tudi velik vpliv sošolcev med seboj in trenutni

trendi, ki jim sledijo, da bi izstopali ali ugajali okolici. Delegati so se tudi strinjali, da so
otroci preveč za računalnikom, kar ni dobro za osebnostno rast.
4. točka
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice
Delegati so izvedli ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice po novem Pravilniku o
ocenjevanju delovne uspešnosti. Ocenjevanje je potekalo na podlagi ravnateljičinega poročila.
Delegati so pohvalili delo ravnateljice, njeno komunikacijo, odprtost in pripravljenost na
sprotno reševanje problematike. Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.

1. točka
Razno
Ga. Olga Orel je vprašala, ali so še kakšne pripombe nad šolsko prehrano. Ga. Karmen Tavčar
je odgovorila, da večjih pripomb nad šolsko prehrano ni.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 18.10.

Zapisnikar :
Brigita Grmek, poslovna sekretarka

Sejo je vodila:
Mojca Gec, predsednica sveta šole

