OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
11. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE,
s pričetkom ob 19. uri v zbornici OŠ Žiri.

ki je potekala v četrtek, 9. marca 2017,

Prisotni:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Miha Kravanja, Sebastjan Pivk, Simon Lukančič, Boris Novak, Urška Frelih, Petra Novak,
Polonca Sedej, Barbara Tutta
Odsotni: Ina Čarić, Franci Kranjc, Štefan Petrovčič
Vabljeni: Marijan Žakelj, Damjana Milardović, Katarina Primožič, Barbara Tutta
Zapisnikarica: Damijana Jesenko
Sejo je vodil namestnik predsednice, Miha Kravanja.
Ugotovljena je bila sklepčnost.
Svet šole je soglasno sprejel naslednji
dnevni red:
1. potrditev zapisnika 10. seje z dne 5. 10. 2016;
2. poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE ter poročilo o popisu sredstev in obveznosti do
njihovih virov za leto 2016;
3. napredovanje ravnatelja v naziv;
4. začetek postopka razpisa volitev predstavnikov v Svet Osnovne šole Žiri in VVE;
5. razno;
6. ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2016.

Ad 1. Potrditev zapisnika 10. seje z dne 5. 10. 2016, realizacija sklepov
 Zapisnik 10. seje je bil poslan skupaj z vabilom.
SKLEP št. 11-1:
Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 10. seje z dne 5. 10. 2016. Zapisnik se objavi na
spletni strani šole.
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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 2016
 Gradivo je bilo priloženo vabilu.
K poslovnemu poročilu za šolo je ravnatelj podal kratko obrazložitev:
 Omenil je uspehe učencev, ki so v lanskem šolskem letu prejeli 8 zlatih priznanj v znanju in
1 zlato priznanje v športu.
 Pri primerjavi finančnega rezultata poslovanja med letoma 2015 in 2016 je viden 5%
porast prihodkov in odhodkov, in sicer zaradi sproščenih napredovanj zaposlenih.
 Uspešnost in realizacija programa je razvidna iz priloženega Letnega poročila.
Realizacija je povsod čez 100 %.
 Investicije: sanacija strehe in pridobitev dveh igralnic, za kar je občina namenila kar
360.000 €. Ostala sredstva občine namenjena šoli so bila zato manjša. Prejeli smo 10.000
€, za ta denar smo med drugim nabavili 86 LED luči za učilnice.
 Mladi raziskovalci: smo najuspešnejša šola v Sloveniji, tako po številu kot tudi po
rezultatih.
Predstavnik občine je vprašal, če v prihodnjih letih pričakujemo več sredstev, namenjenih za
investicijsko vzdrževanje?
Ravnatelj je povedal, da če se bo gradila športna dvorana, ne moremo pričakovati, da bo občina
namenila dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje. Znesek 10.000 € mora zadoščati za pokritje
minimalnih vzdrževalnih del.
Na priloženo gradivo in podan povzetek ni bilo dodatnih vprašanj, tako da je s poslovnim poročilom
nadaljevala Damjana Milardovič, vodja VVE pri OŠ Žiri:
 Izpostavila je, da tudi vrtec sodeluje pri zbiranju sredstev za šolski sklad. Sodelovali so na
Miklavževem sejmu. V prednovoletnem času pa so strokovne delavke vrtca nekaj sredstev
pridobile tudi z igrico Sneguljčica in sedem palčkov.
 Poudarila je sodelovanje s krajem, društvi v kraju in medgeneracijsko sodelovanje.
 Največji dogodek v lanskem letu (tudi finančno) je bila 40-letnica vrtca. Vodja se je
zahvalila staršem za pomoč, donacije, pa tudi podjetju Etiketa za brezplačni tisk
publikacije. Nekaj sredstev so dobili tudi s prijavo na razpis za pridobitev sredstev občine.
 Z novimi prostori vrtca so zelo zadovoljni.
 Ravnatelj je omenil stisko s prostorom, ki se že kaže oz. se bo pojavila v prihodnjih letih,
ko bo v šoli na predmetni stopnji več oddelkov.
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Podpredsednik je vprašal, kakšni so izzivi vrtca v prihodnje. Vodja je poudarila pomembnost
sodelovanja z okoljem, starši in povedala, da je potrebno čim več delati na gibanju otrok.
Obrazložitev k finančnemu poročilu za šolo in VVE za preteklo leto je podala računovodkinja
Katarina Primožič:
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
 Pri obrazložitvi odstopanj indeksov po posameznih postavkah prihodkov in odhodkov za
osnovno šolo je izpostavila:
-

tako prihodki kot tudi odhodki so se v letu 2015 povečali za 5 %. Sprostila so se
napredovanja zaposlenih, s 1. 9. 2016 se je za 1,6 % povišala plačna lestvica, izplačilo
regresa je bilo skoraj 100% višje kot v letu 2015.

-

Investicijsko vzdrževanje – Občina Žiri: razlika je odvisna od tega, koliko investicijskih
sredstev je bilo porabljenih za nabavo osnovnih sredstev, ki direktno bremenijo konto
sredstev prejetih v upravljanje, in koliko je bilo investicijskega vzdrževanja, ki predstavlja
strošek.
Druge dotacije – Mladi raziskovalci, 110 let čipkarske šole: indeks je povečan zaradi 110letnice čipkarske šole, ko nam je občina dodatno namenila 5.300 €.
Drugi prihodki: povečanje zaradi projekta Erasmus+. V letu 2016 je bilo več mobilnosti,
obisk Nemčije, Poljske, imeli smo dva obiska v Žireh.
Skupna poraba: odhodek višji zaradi višjega izplačila regresa, izplačila jubilejnih nagrad.
Prehrana, malice, kosila: prihodek je povečan zaradi večjega števila otrok, cena prehrane
ostaja ista.
Prispevek staršev za material, ang. krožek, učb. sklad …: je nižji, ker smo prejeli 3.000 €
manj sredstev za učbeniški sklad, pa tudi stroške fotografiranja učencev je letos izvajalec
storitve zaračunal staršem direktno po položnici.
Stroški vzdrževanja prostorov: je bilo v primerjavi z letom 2015 manj, ker smo zamenjali
le svetila v učilnicah, ograjo plinohram …
Izdatki za službeno obleko: so vezani na pravilnik in se spreminjajo glede na to, kdo pride
na vrsto v tistem letu.

-

-

 Pri finančnem poročilu za vrtec je računovodkinja omenila, da je osnovo zvišanje enako kot
za šolo in izpostavila:
- Kritje izven ekonom. cene – Občina Žiri: zajema zahtevke za nadomestilo bolniških
odsotnosti, ki jih pošiljamo na občino. V lanskem letu smo zabeležili porast boleznin.
- Plačilo staršev za material: zajema strošek plačila za fotografije otrok za l. 2015 in l. 2016.
- Drugi prihodki: prihodki za kritje sodnih stroškov, stroški izvršitelja, odvetnika in izvržb.
- Stroški vzdrževanja prostorov: je bil v lanskem letu nižji in zajema normalno vzdrževanje,
v letu 2015 je bil strošek večji zaradi menjave svetil v vrtcu.
- Zdravstvene storitve: strošek je v lanskem letu večji, ker smo od izvajalca zdravstvenih
storitev v začetku lanskega leta prejeli e-račune še iz prejšnjega leta.
- Računalniške storitve: nabava računalniške aplikacije E-asistent za vrtec.
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. 11-2:
Svet šole sprejme Poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE ter poročilo o popisu sredstev
in obveznosti do njihovih virov za leto 2016.

Ad 3. Napredovanje ravnatelja v naziv
Ravnatelj pove, da je bilo glasovanje opravljeno že v letu 2015, vendar mu niso priznali dveh
mednarodnih seminarjev. Vlogo za napredovanje bo vložil ponovno, potrebno pa je glasovanje
Sveta šole. Postopek je opisan v Pravilniku o napredovanjih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
Po 4. členu pravilnika napredovanje v soglasju z ravnateljem predlaga Svet šole. Ravnatelj potem
na ustreznem obrazcu vloži predlog in predloži vsa potrebna dokazila.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 11-3:
Svet šole predlaga ravnatelja OŠ Žiri, g. Marijana Žaklja za napredovanje v naziv svetnik.
Ad 4. Začetek postopka razpisa volitev predstavnikov v Svet Osnovne šole Žiri in VVE
Namestnik predsednice je povedal da s 1. 10. 2017 poteče mandat sedanjemu Svetu šole. Glede na
11. člen Odloka o ustanovitvi osnovne šole je sklep o razpisu volitev potrebno sprejet najkasneje 3
mesece pred iztekom mandata. Prav tako je potrebno določit rokovnik in imenovati 3 člansko
volilno komisijo.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 11-4:
Svet šole je seznanjen z začetkom postopka razpisa volitev predstavnikov v Svet osnovne šole
Žiri in VVE. Do konca meseca aprila predsednica ponovno skliče sejo in nadaljuje postopek
razpisa.

Ad 5. Razno
Pod točko Razno ni bilo vprašanj in pobud.
Ad 6. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2016
 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 in Poročilo ravnatelja o izpolnitvi programa za leto 2016.
Prisotni so si bili enotni, da je kljub dobremu delu in rezultatom še vedno možnost izboljšav,
predvsem na področju kakovosti izvedbe programa. Eden od pokazateljev je tudi uspešnost
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podrejenih. Ocena nadrejenega naj bi bila povprečna ocena njegovih podrejenih. Tako so po
glasovanju prisotni soglasno sprejeli, da se ravnatelju pri ugotavljanju delovne uspešnosti
dodeli 97 % vrednosti meril.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 11-6:
Po izvedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je ravnatelj dosegel 97 % vrednosti meril za ugotavljanje
dela plače za delovno uspešnost v letu 2016.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Žiri, 21. 3. 2016
Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Ina ČARIČ
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