
________________________________________________________________________ 

8 seja – 09. 03. 2016 

 

 

1 

OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

8. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE,  ki je potekala v sredo, 9. marca 2016,  

s pričetkom ob 18. uri v zbornici Vzgojno-varstvene enote pri OŠ Žiri. 

 

Prisotni:  
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole): 

Ina Čarić, Miha Kravanja, Štefan Petrovčič, Klemenčič Domen, Tanja Trček Ficko, Urška Frelih, 

Petra Novak, Polonca Sedej, Barbara Tutta 

 

Odsotna: Franci Kranjc, Boris Novak 

 

Vabljena: Marijan Žakelj, Damjana Milardović, Katarina Primožič, Barbara Tutta 

 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko 

 

 

Ugotovljena je bila sklepčnost. 

 

Predsednica je izrekla dobrodošlico novemu  članu v Svetu šole g. Štefanu Petrovčiču, ki je 

nadomestil Petro Čelik. 

 

Svet šole je soglasno sprejel naslednji 

 

d n e v n i   r e d : 

 

 

1. potrditev zapisnika 7. seje z dne 7. 10. 2015; 

  

2. poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE, ter poročilo o popisu sredstev in obveznosti do 

njihovih virov za leto 2015; 

 

3. razno; 

 

4. ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2015; 

 

 

Ad 1.  Potrditev zapisnika 7. seje z dne 7. 10. 2015, realizacija sklepov 

 

 Zapisnik 7. seje je bil poslan skupaj z vabilom, objavljen je tudi na spletni strani šole. 

 

SKLEP št. 8-1: 

Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 7. seje z dne 7. 10. 2015. 
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Ad 2. Poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE, ter poročilo o popisu sredstev in obveznosti 

do njihovih virov za leto 2015 

 

 Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

K poslovnemu poročilu za šolo je ravnatej podal kratko obrazložitev: 

 

 Najprej je opozoril na  novo obliko -  izgled poslovnega in finančnega poročila, ki je 

spremenjen glede na prejšnje leto. 

 

 Zavod je v šolskem letu 2014/2015 tako finančno kot poslovno posloval uspešno.  

 

 Od občine smo prejeli manj sredstev za investicijsko vzdrževanje, ker je občina za 

izvedbene projekte in gradbeno dovoljenje za energetsko sanacijo vrtca namenila kar 

15.616 €. Za investicije in investicijska vzdrževanja smo v l. 2015 porabili 24.576 €.  

Občina je za letošnje leto namenila 150.000 € za energetsko sanacijo vrtca, ki zajema 

sanacijo strehe, kritino, izolacijo, prezračevanja, inštalacije, nadzidavo ravne strehe, ki 

bi omogočila preselitev dislocirane enote iz Zadružnega doma. Najkasneje januarja 2017 

bi se lahko preselili v novozgrajeni učilnici. Na portalu je objavljen razpis za izvajalca.  

 

 Uspešnost in realizacija programa je razvidna iz priloženega Letnega poročila. 

Realizacija je povsod čez 100%. Učni uspeh = 99,83 %, ker letos razred ponavlja en 

učenec. 

 

 Rezultati Nacionalnega preverjanja znanja so bili predstavljeni na prejšnji seji. 

 

 Kadri: v lanskem letu smo imeli ob sprostitvi napredovanj v nazive 5 napredovanj v 

nazive. Zaradi večjega števila učencev in s tem oddelkov nam po normativih pripada več 

zaposlenih, tako da smo dodatno zaposlili dve učiteljici, pol hišnika in pol 

administratorke. Dve delavki imamo na porodniškem dopustu, ena je na daljši bolniški. 

Skupaj imamo 107 zaposlenih. 

 

 Uspehi učencev: v lanskem letu smo prejeli devet zlatih, letos pa imamo že dve zlati 

državni priznanji. Prav tako so naši učenci še vedno najboljši pri športno gibalnih 

sposobnostih v Sloveniji, kar bi radi izkoristili pri sofinanciranju nove športne dvorane. 

 

 Ravnatelj je poudaril, da so rezultati učencev plod dela vseh zaposlenih in obenem pozval 

k ogledu nove  spletne strani šole, kjer so prikazana vsa dogajanja, novosti, rezultati 

tekmovanj, ... 

 

Predstavnica staršev vrtca je vprašala, če so finančna sredstva za izgradnjo nove športne dvorane 

že zagotovljena? Ravnatelj je povedal, da finančna sredstva še niso zagotovljena. Možnost 

pridobitve finančnih sredstev vidi le pri Fundaciji za šport in pridobitvi evropskih sredstev. Ali ste 

se na kak razpis za evropska sredstva že prijavili? Ravnatelj odgovarja, da trenutno ni bilo 

ustreznega razpisa. Omenil je možnost  financiranje tudi s stani občine, če bi le-ta pridobila 

kratkoročni kredit in bi sredstva porazdelila na več let.  Izdelana je bila tudi vizija razvoja občine, 

kjer so se pokazale prioritete, in ena od bistvenih je tudi športna dvorana. Pridobitev zemljišč je v 

izpeljavi.  
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Na priloženo gradivo in podan povzetek ni bilo dodatnih vprašanj, tako da je s poslovnim 

poročilom nadaljevala Damjana Milardovič, vodja VVE pri OŠ Žiri: 

 

 omenila je dobrodelne dejavnosti, ki jih v vrtcu izvajajo preko celega leta, enkrat ali 

dvakrat letno pa pripravijo dejavnost, od katere zbrana sredstva namenijo v šolski sklad. 

 

 v Svetu staršev VVE so obravnavali  aktualne teme:  

- vprašalnik o prehrani, kjer se je pokazalo, da so starši s prehrano v vrtcu zadovoljni in 

da večje spremembe prehrane niso potrebne. 

- starše otrok smo pozvali k čim točnejši izpolnitvi prijave na dneve dežursta. Pogosto se 

namreč zgodi, da starši otoke pozabijo odjavit. Povprečen upad je bil namreč kar 20%. 

- v sklopu Letnega delovnega načrta za l. 2015/2016 je bil predstavljen tudi predlog o 

podaljšanem delovnem času vrtca. Izvedli so anketo, ki  je pokazala, da bi 11 otrok 

potrebovalo podaljšano varstvo. Trenutno vrtec poskusno deluje do 16.30 ure. 

 

 Pomanjkljivosti vrtca sta dislocirana oddelka vrtca, kjer pa letos prvič nismo bili deležni 

pripomb in negodovanja staršev. 

 

 Pohvalila je sodelovanje s krajem in žirovskimi podjetji. Kot primer je navedla, da so 

vrtčevski otroci in vzgojiteljice zaigrali igrico za otroke zaposlenih v Alpini, v zahvalo pa 

so od podjetja prejeli igrače. Sodelujejo tudi z društvi v Žireh (RK, TD) in vrtcem pri 

Sveti Ani. 

 

 Poudarila je vrednote, kot so spoštovanje, poštenosti, odgovornost, medsebojna pomoč, 

solidarnost in strpnost.  Le te so vodilo pri njihovem delu in  osnova za vzgojo naših 

otrok. 

 

 Sodelujejo tudi na natečajih v okviru kurikuluma. 

 

 Št. otrok je bilo v l. 2014/2015 nekoliko nižje, vendar se je v lanskem letu št. povečalo. 

Tudi po letošnjem razpisu (za jesen 2016) kaže, da bo tudi v prihodnjem letu dovolj otrok. 

 

 

Na vprašanje predstavnika staršev, v zvezi s plačevanjem obveznosti staršev, je besedo prevzel 

ravnatelj: Povedal je, da staršev neplačnikov praktično nimamo, težave imamo le z 2 – 3 starši. 

Najprej pošljemo opomine, potem pozovemo po telefonu, ne poslužujemo pa se izvržb. 

Običajno zadošča telefonski klic. 

Predstavnik staršev je vprašal, če se je kateri od neplačnikov že posluževal sredstev iz šolskega 

sklada in ali mu je bila ponujena možnost poravnave preko šolskega sklada? Ravnatelj pove, 

da so starši z možnostjo koriščenja sredstev iz Šolskega sklada seznanjeni, vendar se 

omenjenih sredstev le redko poslužujejo. 

 

 

K priloženem finančnem poročilu za šolo in VVE ter inventurnemu poročilu o popisu osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja za preteklo leto ni bilo vprašanj in pripomb. 
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Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 8-2: 

Svet šole sprejme Poslovno in  finančno poročilo za šolo in VVE  ter poročilo o popisu sredstev 

in obveznosti do njihovih virov za leto 2015. 

 

 

Ad 3.  Razno 

 

Predsednica Sveta zavoda se je zahvalila predstavnici vrtca ga. Tanji Ficko Trček za javno 

pohvalo, ki jo je napisala vzgojiteljicam vrtca. Objavljena je tudi na spletni strani vrtca in občine 

Žiri. 

 

Besedo je prevzel ravnatelj in omenil rezultate učencev, ki si jih lahko pogledate na novi spletni 

strani šole. Tudi letos na šoli delujejo Mladi raziskovalci, tokrat ne v sklopu Gibanja mladih 

raziskovalcev za razvoj Poljanske doline, ampak delujemo samostojno. Letos imamo v delu 12 

nalog. Kljub temu, da se učiteljev mentorjev ne da nagradit, je motiviranost učiteljev še vedno 

velika, zato zahvala vsem. Omenil je projekt Erasmus+, ki je predstavljen tudi na spletni strani 

šole. V oktobru lanskega leta smo obiskali Italijo, letos v aprilu pa bo gostiteljica naša šola. 

Letos bomo obeležili 110 let čipkarske šole. Dogajanja ob jubileju se bodo pričela 21.3.2016 s 

prireditvijo ob 11. in 18. uri v telovadnici šole. Ravnatelj je povabil vse prisotne tudi na ogled 

razstave. Konec meseca junija bo v Sloveniji potekal svetovni čipkarski kongres OIDFA, kjer bo 

sodelovala tudi naša čipkarska šola. Prireditve bodo v Stari šoli.  

 

Vodja vrtca je povabila na praznovanje 40-letnice vrtca, ki bo 10. junija 2016. 

 

Predstavnica zaposlenih je pohvalila prireditve – predstave ob proslavah v šoli, ki pa so žal samo 

ob dopoldanskem času. Prav bi bilo, da bi jih predstavili širši javnosti. Prisotni so bili enotnega 

mnenja, da je potrebno več  promocije in sodelovanja s krajem. 

 

Pod točko Razno ni bilo dodatnih vprašanj in pobud. 

 

 

Ad 4.  Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2015 

 

 Vabilu je bila priložena okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s pojasnili 

članom Sveta šole pri odločanju o delovni uspešnosti ravnatelja v preteklem letu. Priložen je 

bil tudi ocenjevalni list. Na seji je ravnatelj razdelil tudi povzetek Poročila ravnatelja o 

izpolnitvi programa za leto 2015.  

Prisotni so si bili enotni, da se za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelju dodeli 100% 

vrednosti meril. 

 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 8-3: 

Po izvedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je ravnatelj dosegel 100% vrednosti meril za 

ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost v letu 2015. Zaradi sprejetja interventnih 

predpisov pa izplačila redne delovne uspešnosti za leto 2015 v letu 2016 ne bo. 
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Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

 

Žiri, 18. 3. 2016 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE: 

Damijana JESENKO     Ina ČARIĆ 

 


