ZAPISNIK 67. SEJE SVETA ZAVODA OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO Z
DNE 11. 3. 2019 OB 17.00 URI
Prisotni člani Sveta zavoda: Boštjan Kamenšek, Karolina Leber, Lidija Šuen, Marko Arnuš,
Silvija Borko, Janko Fras, Ema Dornik, Metka Kozar, Klara Napast.
Ostali vabljeni: mag. Lučka Lazarev Šerbec, Jelka Golob, pomočnica ravnateljice, Jelka
Krašovec (računovodkinja).
Odsotni člani Sveta zavoda: Maša Zečič, Mario Antunović.
Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednika, gospoda Boštjana Kamenška se je pričelo
zasedanje seje z ugotovitvijo, da je Svet zavoda sklepčen, saj je prisotnih 9 članov.
Sklep št. 1: Prisotni člani Sveta zavoda zagotavljajo sklepčnost seje.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 66. seje Sveta zavoda in korespondenčne seje z dne 16.
11. 2018.
Poročilo o delovanju šolskega sklada za leto 2018.
Poslovno poročilo za leto 2018 s samoevalvacijo.
Analiza 1. ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2018/2019.
Realizacija in dopolnitev LDN za šol. leto 2018/2019.
Seznanitev z Oceno tveganj.
Predlogi, vprašanja in pobude.

Predsednik Sveta zavoda, gospod Boštjan Kamenšek predlaga dopolnitev dnevnega reda in
sicer:
1. Pregled in potrditev zapisnika 66. seje Sveta zavoda in korespondenčne seje z dne 16.
11. 2018.
2. Poročilo o delovanju šolskega sklada za leto 2018.
3. Poslovno poročilo za leto 2018 s samoevalvacijo.
4. Analiza 1. ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2018/2019.
5. Realizacija in dopolnitev LDN za šol. leto 2018/2019.
6. Seznanitev z Oceno tveganj.
7. Pravila šolske prehrane.
8. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2018.
9. Predlogi, vprašanja in pobud
Sklep št. 2: Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili dopolnjen dnevni red.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 66. seje Sveta zavoda in korespondenčne seje z dne
16. 11. 2018.
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Sklep št. 3: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 66. seje Sveta zavoda ter
korespondenčne seje z dne 16. 11. 2018.
AD2/Poročilo o delovanju šolskega sklada za leto 2018
Predsednica Šolskega sklada, gospa Nevenka Pilih predstavi poročilo šolskega sklada za leto
2018 (priloga).
Sklep št. 4: Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o delovanju
šolskega sklada za leto 2018 v predlagani vsebini.
AD3/ Poslovno poročilo za leto 2018 s samoevalvacijo
Ravnateljica, gospa Lučka Lazarev Šerbec predstavi poslovno poročilo za leto 2018 s
samoevalvacijo v predlagani vsebini (priloga).
Pri obsežnem poslovnem poročilu s samoevalvacijo izpostavi in predstavi:
- projekte šole: mednarodne projekte (Erasmus +), državne projekte (SKUM, NA-MA POTI,
Zdrava šola), medobčinske projekte (Kaj veš o prometu, Maistrovo leto 2018), interni projekti
(med vrstniška mediacija),
- da je šola v šolskem letu 2018/19 pričela z izvajanjem programa RaP,
- da je uspeh šole 99,42%, samo dva učenca sta ponavljala razred,
- da je na šoli potekala organizacija državnega tekmovanja Cankarjevo priznanje,
medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu,
- da se je za učence pevskega zbora izvedla ekskurzija v Salzburg,
- potek dogajanj v sklopu medobčinskega projekta Maistrovo leto 2018,
- da smo na rezultate nacionalnega preverjanja znanja zelo ponosni, saj smo v večini nad
slovenskim povprečjem na kar smo lahko še posebej ponosni zaradi multi kulturne sestave
učencev na šoli,
- število in sistemizacijo zaposlenih na šoli,
- da smo usmerili pozornost v Formativno spremljanje učencev (sodoben pristop poučevanja
pri pouku) ter medsebojni hospitaciji učiteljev med sabo,
- kriterije uspešnosti,
- da je bil učni koledar v celoti realiziran,
- da šola sodeluje z občino za izvajanje nadstandardnega programa ter z lokalno skupnostjo
pri izvajanju prireditev,
- da se šola lahko pohvali s sodobno opremljeno knjižnico.
Gospa Jelka Krašovec, računovodkinja, predstavi računovodski del poslovnega poročila za
leto 2018 (priloga Poslovnega poročila 2018).
Pove, da se je v letu 2018 izvedlo popravilo ravnega dela strehe, nabavil drobni inventar,
glasbena oprema, računalnik in čitalnik v knjižnici, sesalnik ter IKT oprema. Na šoli se je
uredilo WLAN omrežje.
Poda poročilo o popisu viru sredstev ter o popisu inventure.
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Sklep št. 5: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo poslovno poročilo o delovanju šole za
leto 2018 v predlagani vsebini.
Sklep št. 6: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo samoevalvacijo za leto 2018.
Sklep št. 7: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo računovodski del poslovnega poročila
za leto 2018 v predlagani vsebini.
Sklep št. 8: Člani Sveta zavoda soglasno potrdijo obračun amortizacije za leto 2018 in
sicer:
Zgradbe:
Oprema:

111.965,19 EUR
22.499,21 EUR

Skupaj amortizacija v višini:
134.781,20 EUR
Nabava drobnega inventarja v letu 2018 v višini: 6.303,27 EUR
Odpis drobnega inventarja v letu 2018 v višini:
6.303,27 EUR
Gospa Lidija Šuen povpraša o izobraževanju učiteljev in namenjenih sredstvih za plačilo le
teh.
Ravnateljica, gospa Lučka Lazarev Šerbec pove, da se učitelji udeležujejo večino brezplačnih
izobraževanj oziroma potrebnih za učni proces.
AD4/ Analiza 1. ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2018/2019.
Ravnateljica, gospa Lučka Lazarev Šerbec predstavi analizo 1. ocenjevalnega obdobja v
šolskem letu 2018/2019 (priloga Poslovno poročilo šole za leto 2018).
Sklep št. 9: Člani Sveta zavoda so se seznanili in potrdili analizo 1. ocenjevalnega
obdobja v šol. letu 2018/2019.
AD5/ Realizacija in dopolnitev LDN za šol. leto 2018/2019.
Ravnateljica, gospa Lučka Lazarev Šerbec poda spremembe in dopolnitve LDN za šol. leto
2018/2019.
Sklep št. 10: Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili realizacijo in vsebino
dopolnitve LDN za šol. leto 2018/2019 v predlagani vsebini.
AD6/Seznanitev z Oceno tveganj.
Ravnateljica, gospa Lučka Lazarev Šerbec je predstavila priporočila povezana z Oceno
tveganj: priloga 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, katera pa že v večini upoštevamo.
Sklep št. 11: Člani Sveta zavoda so se seznanili in se opredelili, da v šoli izvajamo večino
vse predvidene ukrepe, ki so v prilogi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Ocene tveganj.
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AD7/ Pravila šolske prehrane.
Ravnateljica, gospa Lučka Lazarev Šerbec je predstavila nova dopolnjena in spremenjena
pravila šolske prehrane (spremembe označene v prilogi Pravila šolske prehrane).
Sklep št. 12: Člani Sveta zavoda so se seznanili in potrdili nova pravila šolske prehrane.
AD8/Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2018.
Predsednik Sveta zavoda, gospod Boštjan Kamenšek pojasni potek ugotavljanja delovne
uspešnosti ravnateljice za leto 2018.
Člani Sveta zavoda se razdelijo v tri skupine in sicer na člane občine, člane Sveta staršev ter
člane šole in izvedejo ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice. Skupna ocena delovne
uspešnosti ravnateljice je 99,3%.
Sklep št. 13: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili delovno uspešnost ravnateljice za
leto 2018 v vrednosti 99,3%.
AD9/ Predlogi, vprašanja in pobude.
- ravnateljica, gospa Lučka Lazarev Šerbec pove, da se je kadrovska zasedba zaposlenih na
šoli zaradi bolniških odsotnosti malo spremenila,
- gospa dr. Ema Dornik povpraša o možnosti pošiljanja e-položnic. Ravnateljica pove, da
zaenkrat ostajamo pri klasičnih položnicah, saj dosti staršev nima e-naslovov in dostopov do
interneta,
- gospa dr. Ema Dornik povpraša ali je lahko Letno in Poslovno poročilo v manjšem obsegu.
Ravnateljica odgovori, da smo ga že skrčili na minimum in da je le to potrebno.
Sestanek se je zaključil ob 19.05 uri.

Zapisala
Tajnica VIZ VI
Silvija Borko l. r.

Predsednik Sveta zavoda
Boštjan Kamenšek
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