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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

9. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE,  ki je potekala v  torek, 31. maja 2016, 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, Domen Klemenčič, Franci Kranjc, Urška Frelih, Petra Novak, 

Polonca Sedej, Barbara Tutta 

 

Odsotna: Tanja Trček Ficko 

Opravičeno odsotna: Štefan Petrovčič, Boris Novak 

 

Vabljena: Marijan Žakelj, Katarina Primožič 

 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko 

 

 

Ugotovljena je bila sklepčnost. 

 

Svet šole je soglasno sprejel naslednji 

 

d n e v n i   r e d : 

 

1. potrditev zapisnika 8. seje z dne 9.3.2016 in zapisnika 3. korespondenčne seje z dne 21.4. 

2016;  

 

2. sprejem programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2016; 

 

3. razno; 

 

 

Ad 1.  Potrditev zapisnika 8. seje z dne 9. 3. 2016 in zapisnika 3. korespondenčne seje z dne 

21.4. 2016;  realizacija sklepov 

 

 Zapisnika sta bila poslana skupaj z vabilom, objavljena sta tudi na spletni strani šole. 

 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

SKLEP št. 9-1: 

Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 8. seje z dne 9. 3. 2016 in zapisnik 3. 

korespondenčne seje z dne 21. 4. 2016. 
 



________________________________________________________________________ 

9 seja – 31. 05. 2016 

 

 

2 

 

Ad 2. Sprejem programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2016 

 

Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Ravnatej je prevzel besedo in na kratko povedal: 

 

Program dela je Letni delovni načrt za l. 2016, ki smo ga sprejeli že v septembru lanskega 

leta. Plan dela je bil realiziran; 

 

 Omenil je prireditev ob 110-letnici čipkarske šole, ki je lepo uspela. Čaka nas še svetovni 

čipkarski kongres OIDFA, kjer bo udeležena tudi naša čipkarska šola. Otvoritev bo 

20.6.2016 v Stari šoli v Žireh. Sodelovali bomo tudi na razstavnem prostoru na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani; 

 Na srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Gorenjske sodelujemo že 11. 

leto, prvič samostojno. Na regijskem nivoju smo se predstavili z dvanajstimi nalogami;  

prejeli smo osem prvih, dve drugi, eno tretje in eno četrto mesto. Dve nalogi sta se uvrstili 

na državno tekmovanje, kjer sta dosegli srebrno priznanje. Zahvala vsem učencem in 

njihovim mentorjem;  

 Rezultati Nacionalnega preverjanja znanja - NPZ za 9. r. so znani. Naši učenci so pri vseh 

predmetih nad slovenskim povprečjem; pri slovenščini presegajo za 6,4%, pri matematiki 

za 8%, pri zgodovini pa so 6,2% nad slovenskim povprečjem. Po uspešnosti izstopa 9.b 

razred. Ostale analize in rezultati NPZ-jev za 6. razrede bodo šele znani. 

 učenci turističnega krožka so se udeležili festivala Turizmu pomaga lastna glava z nalogo 

'Po zelenih Kleknčkovih poteh' in prejeli srebrno priznanje; 

 iz matematike se je na državno tekmovanje uvrstilo deset učencev, Benedikt Praznik je 

državni prvak v kategoriji 5. razredov, zlato Vegovo sta prejela Nika Dolenec in Krištof 

Trček; 

 v Veseli šoli sta zlato priznanje prejeli Nina in Rebeka Cankar  z vsemi doseženimi 

točkami; 

 na tekmovanju iz Znanja o sladkorni bolezni pa je zlato priznanje prejela Tamara Humar; 

 Erazem Stanonik je prejel zlato Preglovo priznanje iz kemije in srebrno iz fizike; 

 iz astronomije srebrno Vid Treven; 

 iz znanja nemščine srebrno Matic Likar; 

 Miha Eržen je prejel Cankarjevo srebrno priznanje in srebrno priznanje iz zgodovine; 

 v tekmovanju 'Zlata kuhalnica' so srebro dosegle Hana Vrhovnik, Nina Gregurovič in Zala 

Jesenko; 

 v tekmovanju 'Skoči z nami' v skokih z alpskimi smučmi je bil Mark Jereb drugi, Matevž 

Bogataj pa tretji; 

 v lokostrestvu – v kategoriji 'Goli lok'  je Nika Dolenec državna prvakinja;  

 

 

Kadrovski načrt: 

 

 Novih zaposlitev nimamo, nekaj je nadomeščanj bolniških in porodniških odsotnosti. Po 

zakonodaji nam pripada tudi dodatna polovična zaposlitev zaradi večjega števila oddelkov 

(hišnik, knjigovodja, pomočnica vzgojitelja). 

 zaradi predvidene upokojitve učiteljice angleščine bomo dodatno zaposlili učiteljico 

razrednega pouka z dodatno usposobljenostjo za poučevanje angleškega jezika na razredni 

stopnji. 
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Finančni načrt: 

 

 Finančni načrt po načelu denarnega toka za l. 2016 za šolo, vrtec in skupno je viden iz 

priložene dokumentacije, primerjalno tudi z letom 2015. 

 Ravnatelj je omenil načrt investicij, kjer bo letos največji strošek zajemala energetska 

sanacija vrtca z novo streho in prezračevanjem. Izbran je že izvajalec ZIR d.o.o. Vrednost 

investicije je ocenjena na 280.000 €. 

 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 9-2: 

Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2016. 

 

 

Ad 3.  Razno 

 

Pod razno ni bilo vprašanj in pripomb. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

 

 

 

 

Žiri, 7. 6. 2016 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE: 

Damijana JESENKO     Ina ČARIĆ 

 


