OSNOVNA ŠOLA
IVANA CANKARJA VRHNIKA
Lošca 1
1360 Vrhnika
ZAPISNIK 11. SESTANKA SVETA ŠOLE,
ki je bil v ponedeljek, 27. 1. 2020, ob 18. uri
v zbornici OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1
Sestanek Sveta šole je vodila predsednica, gospa Ana Kostanjevec, ki je vse prisotne lepo
pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji
dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.
2. Odločitev glede javne predstavitve kandidatke.
3. Razno.
SKLEP: Prisotni člani Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom soglasno strinjali.
Opravičeno odsotne na sestanku so bile gospa Matejka Zelenc, gospa Majda Fortuna
Gregorčič in gospa Katarina Masnec. Lista s podpisi je priloga arhivskemu izvodu zapisnika.

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.
Predsednica Sveta šole, gospa Ana Kostanjevec, je na kratko predstavila vsebino in sklepe 10.
dopisne seje. Na sestanku je bil sprejet sklep o razpisu za delovno mesto ravnatelja/ice OŠ
Ivana Cankarja Vrhnika, vsebina razpisa in sklep, kje naj bo razpis objavljen.
SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imeli pripomb na zapisnik 10. dopisne seje, ki je bila 19. decembra
2019, zato se zapisnik v zapisani obliki potrdi.
2. Odločitev glede javne predstavitve kandidatke.
Predsednica, gospa Ana Kostanjevec, je predstavila delo komisije.
Komisija Sveta šole OŠ Ivana Cankarja Vrhnika se je sestala v sredo, 15. 1. 2020, da bi
pregledala prispele vloge na razpisano delovno mesto ravnatelja/ice in ugotovila, da je
prispela le ena vloga. Vloga je bila nepopolna, ker sta manjkali dve potrdili. Kandidatka je
vlogo v zakonitem roku dopolnila.
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SKLEP k točki 2: Prisotni člani Sveta šole OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so soglasno
potrdili zapisnik komisije.
Predsednica Sveta šole, gospa Ana Kostanjevec, je povedala, da je v zakonitem roku prispela
le ena vloga in to vloga dosedanje ravnateljice, gospe mag. Polonce Šurca Gerdina. Glede na
to, da kandidatko vsi poznamo in smo z njenim delom seznanjeni, se poraja vprašanje ali je
javna predstavitev potrebna. Povedala je, da javna predstavitev ni obvezna in prisotni člani
Sveta šole so se strinjali, da javne predstavitve kandidatke ne bo.
SKLEP k točki 2:
Prisotni člani Sveta šole OŠ Ivana Cankarja Vrhnika so se soglasno odločili, da javna
predstavitev kandidatke za ravnateljico ni potrebna.
Svet šole mora zaprositi Svet staršev in ustanovitelja, to je Občino Vrhnika, da podata
obrazloženo mnenje o kandidatki. Zaprosilo bomo poslali po pošti s povratnico. Prav tako
morajo o kandidatki glasovati strokovni delavci šole.
3.

Razno.

Predsednica Sveta šole je povedala, da je OŠ Ivana Cankarja Vrhnika postala mali davčni
zavezanec, ker v obdobju dvanajstih mesecev ne doseže 50.000 evrov obdavčljivega prometa
iz naslova upravljanja ekonomskih dejavnosti. Šola s tem ne pridobi nič, pač pa naši
najemniki, ker se jim najemnina zniža in država to dopušča. Če bomo mejni znesek presegli,
bomo ponovno uvedli davek na dodano vrednost.
Člani Sveta šole so se s predlogom strinjali, a predlagajo, da se za znesek DDV-ja dvignejo
cene najemnin. V računovodstvu naj do naslednjega sestanka Sveta šole pripravijo nov cenik
za oddajo šolskih prostorov.
SKLEP k točki 3: Prisotni člani Sveta šole OŠ Ivana Cankarja Vrhnika se strinjajo, da
postanemo mali davčni zavezanci, ker v obdobju dvanajstih mesecev ne dosežemo
50.000 evrov obdavčljivega prometa iz naslova upravljanja ekonomskih dejavnosti.
Gospod Boštjan Tešar, predstavnik tehničnih delavcev šole in kuhar v šolski kuhinji, je
predstavil probleme pri nabavi zadovoljive količine artiklov preko javnih naročil. V kuhinji
ugotavljajo, da imajo mala pakiranja nižjo ceno, kot če nek artikel nabavimo v večji, npr. 5 kg
embalaži. S tem se nam zelo povečajo odpadki, pa tudi kvaliteta ni pri vseh artiklih enaka.
Predsednica, gospa Ana Kostanjevec, se je prisotnim zahvalila za udeležbo in s sestankom
zaključila ob 19.12 uri.
Na naslednjem sestanku Sveta šole bomo obravnavali zaključni račun in predvideni datum je
četrtek, 27. februarja 2020.

Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednica Sveta šole:
Ana Kostanjevec
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