
OŠ BLANCA 
  

Z A P I S N I K 
                                                                     št. 013-79/2019 

 
8. seje sveta šole, ki je bila v torek, 5. marca 2019, ob 17. uri,  v učilnici kemije. 

 
 
Prisotni:  Roman Drstvenšek, Mojca Hojski, Majda K. Klaužer, Damjan 

Medvešek, Franc Pavlin, Urška Romih, Polona Starič, Marija Žniderič 
Ostali vabljeni:  Franc Kranjec (predsednik inventurne komisije), 
Vincenc Frece (ravnatelj), Katja Golobič (računovodja), Gabrijela Lisec 
(zapisnikarica) 
Lista prisotnosti je sestavni del tega zapisnika. 

 
Opr. odsotni: Tjaša Križnik, Petra Županc  
 
Odsotna:  Karmen Klavžar 
 
Sejo je sklicala predsednica sveta šole, ga. Mojca Hojski, ki jo je tudi vodila. Predlagan je bil 
naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti članov sveta OŠ Blanca 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje 
4. Predlogi, pobude 
5. Obravnava poročila popisne komisije 
6. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2018 
7. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja 
8. Seznanitev s prometno ureditvijo okoli zavoda 
9. Razno 

 
K točki 1 

Ob začetku seje je bilo od enajstih članov sveta zavoda prisotnih 8 članov. 
 
Predsednica sveta šole ugotovi, da je svet zavoda sklepčen. 
 
     K točki 2 
Predsednica sveta zavoda prebere predlagani dnevni red, na katerega ni bilo pripomb 
oziroma dopolnitev. 
 
 
 



SPREJETI SKLEP:  
 
1.Člani sveta zavoda se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. 
 
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov). 

 
K točki 3 

Obravnavali smo zapisnik 7. seje, ki je bila 27. 9. 2018. 
 
Pri točki 6, 5. odstavek, besedo namig zamenjati z besedo predlog. 
 
SPREJETI SKLEP: 
 

1. Sprejme se zapisnik 7. seje s popravkom. 
 
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov) 

 
     K točki 4 
G. ravnatelj pove, da bomo septembra imeli na šoli že preko 200 otrok. Šolski prostori so 
maksimalno izkoriščeni. Šolska kuhinja je pod normativi. G. ravnatelj pove, da je to že bilo 
ugotovljeno v uradni občinski analizi stanja kapacitet sevniških šol. V zgornjih prostorih je 
nujna izgradnja sanitarijev, dozidava. G. Pavlin predlaga, da se naredi opis stanja oz. analizo 
stanja za prihodnja leta, na podlagi vpisa v šolo in vrtec. To analizo pa se predstavi lokalni 
skupnosti, da bo upoštevala prihodnje leto v načrtu razvojnih programov. 
 

K točki 5 
Pri tej točki dnevnega reda, ob 17.15, pride g. Franc Kranjec.  
 
Predsednik centralne inventurne popisne komisije, g. Franc Kranjec, je članom sveta zavoda 
podal podrobnejše poročilo inventurne komisije o izvedbi inventure za popis osnovnih 
sredstev, drobnega inventarja, terjatev in obveznosti. Večjih težav pri izvedbi popisa 
komisija ni imela.  
 
G. Pavlin je predlagal, da se v skupnem poročilu še navedene posamezne priloge, kjer so 
posamezni podatki vidni. 
 
SPREJETI SKLEP: 
 

1. Poročilo inventurne komisije o izvedbi inventure je bilo obravnavano in sprejeto. 
 

GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov) 
 
Po tej točki dnevnega reda, ob 17.20, g. Franc Kranjec zapusti sejo. 
  

K točki 6 
 
Pri tej točki dnevnega reda, ob 17.20, pride ga. Katja Golobič. 



 
Letno poročilo za leto 2018 (poslovni  del) je predstavil g. ravnatelj. Računovodkinja Katja 
Golobič pa je predstavila računovodski del.  
 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 znaša 2.982,46 €. Po odloku glede ustanovitve 
javnih zavodov v sevniški občini se presežek uporabi za plačilo materialnih stroškov, 
investicijsko vzdrževanje in investicije. 
 
Na 2. seji sveta zavoda, dne 7. 3. 2017 je bil sprejet sklep, da se planira investicijsko 
vzdrževanje v višini amortizacije. G. Pavlina zanima ali se sprejeti sklep upošteva. 
Pomembno je, da občina sredstva za investicijsko vzdrževanje enakomerno porazdeli 
posameznim zavodom. G. ravnatelj pove, da se o sami amortizaciji ne pogovarjamo. 
Dobimo tisto, kar nujno potrebujemo oz. zahteva kakšna inšpekcija. Koliko dobijo drugi, ne 
vemo. Možno pa je to ugotoviti.  
 
SPREJETI SKLEP: 
 

1. Letno poročilo za leto 2018 je sprejeto 
 
GLASOVANJE: 8 za, 0 proti (prisotnih 8 članov) 

 
Finančni načrt za 2019 bo narejen, ko bodo znana vsa izhodišča s strani občine in MIZŠ. 
 
Po tej točki dnevnega reda Katja Golobič (ob 17.50) zapusti sejo. 

 
K točki 7   

V skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL št. 80/18) so 
se Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja dogovorili, da se redna delovna 
uspešnost do 30. 6. 2020 ne izplačuje. Ne glede na dejstvo, da se redna delovna uspešnost 
ne bo izplačevala, je potrebno izpeljati postopek ugotavljanja delovne uspešnosti. Člani 
sveta izvedejo tajno glasovanje, zato so jim razdeljeni v izpolnitev obrazci za ugotavljanje 
delovne uspešnosti ravnatelja. Glasovalo je vseh 8 prisotnih članov, in sicer za: 
 

1. realizacija obsega programa   24,38 % 
2. kakovost izvedbe programa   33,13 % 
3. razvojna naravnanost zavoda   33,50 % 
4. zagotavljanje materialnih pogojev     4,50 % 

 
Ugotovitveni sklep: 
 
Svet zavoda je na svoji seji 5. 3. 2019 ugotovil, da je ravnatelj mag. Vincenc Frece dosegel 
95,51 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost.  
 
     K točki 8 
Na 7. seji so bili sprejeti sklepi o dopolnitvah projektne dokumentacije, ki so bili poslani na 
občino. G. ravnatelj je na občino poslal tudi poizvedbo o stanju ureditve/izgradnje 
obračališča pri naši šoli, a nismo prejeli odgovora. 



 
Svet zavoda zato: 

1. vztraja na že sprejetih sklepih 
2. nasprotuje širitvi obstoječe javne poti 
3. v mesecu marcu naj g. ravnatelj skliče sestanek in povabi:  predstavnika krajevne 

skupnosti Blanca, Brezovo, predsednico sveta zavoda, predsednico sveta staršev, 
prevoznik Mirt Peter, g. Franc Pavlin, g. Damjan Medvešek, g. župan 

    
K točki 9 

Predsednica sveta zavoda seznani člane, da je nova predsednica šolskega sklada ga. Ksenija 
Juh. Člani upravnega odbora šolskega sklada s strani staršev so Jože Županc, Maja 
Slemenšek in Helena Stritar. Predstavniki s strani predstavnikov pa so: Ksenija Juh, Olga 
Lužar, Nina G. Kadilnik in Tatjana Arčon.  
 
Na 6. seji, 22. 3. 2018, je bilo določeno da se v marcu 2019 poroča kakšno je stanje glede 
uporabe mobitela. Predsednica sveta članom pove, da ni težav pri izvajanju tega sprejeta 
sklepa (uporaba mobitela v šoli, šolskih prostorih in na dnevih dejavnosti je prepovedana, 
nosilec predmeta lahko izjemoma dovoli uporabo mobitela). 
      
 
Predsednica sveta zavoda  se je zahvalila članom za udeležbo.   
 
 
  
 
 
            
Seja  je bila končana ob 18.25. 
  
 
 
Gabrijela Lisec            Mojca Hojski    
      
zapisnikarica       predsednica sveta šole   


