OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
6. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE,
s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ Žiri.

ki je potekala v torek, 12. marca 2019,

Prisotni:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Simon Lukančič, Maja Justin Jerman, Miha Kravanja, Tomaž Kopač, Maja Brezovar, Vlasta
Pečelin, Karmen Reven, Suzana Vehar.
Opravičeno odsotna: Novak Boris, Podobnik Matija, Silva Zajc.
Vabljeni: Marijan Žakelj, Andreja Oblak Kavčič, Katarina Primožič, Barbara Tutta, Janez
Mlinar, Miha Mlinar.
Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder
K 1. točki dnevnega reda:
Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodila predsednica Sveta šole, Suzana Vehar. Ugotovljena je bila sklepčnost.
K 2. točki dnevnega reda:
Sprejem dnevnega reda 6. seje
Svet šole je soglasno sprejel naslednji
dnevni red:
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti;
2. Sprejem dnevnega reda 6. seje;

3. Potrditev zapisnika 5. seje z dne 4. 10. 2018;
4. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za šolo in VVE, poročila o popisu sredstev in
obveznosti do njihovih virov za leto 2018 in poročilo Šolskega sklada;
5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2019;
6. Posodobitev Poslovnika o delu Sveta OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri;

7. Razno;
8. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2018.
K 3. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 5. seje z dne 4. 10. 2018, realizacija sklepov
 Zapisnik 5. seje je bil poslan skupaj z vabilom. Objavljen je tudi na spletni strani šole.
Predsednica Sveta šole je izpostavila vprašanje starša glede sprejema otroka v vrtec med letom.
Odgovor je bil podan in naj ni bilo pripomb.
Ravnatelj je omenil, da smo na območju kolesarnice in športnega stadiona uvedi videonadzor,
ki je urejen s pravili in ustrezno označen.
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Svet šole je soglasno sprejel
SKLEP št. 6-1:Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 5. seje z dne 4. 10. 2018.
K 4. točki dnevnega reda:
Poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE, poročilo o popisu sredstev in obveznosti do
njihovih virov za leto 2018 ter poročilo Šolskega sklada
 Gradivo je bilo priloženo vabilu.
K poslovnemu poročilu za šolo je ravnatelj najprej navedel nekaj popravkov:
Na strani 4, v 1. odstavku je navedeno napačno število učencev, ki so sodelovali v raziskovalnih
nalogah. Na strani 12 pa so napačno navedeni dosežki učencev na državnem tekmovanju.
Pravilen podatek je, da je v raziskovalnih nalogah sodelovalo 16 učencev z 11 nalogami. Na
državnem tekmovanju je ena naloga dosegla srebrno, ena pa zlato priznanje.
Na strani 21 pa je v tabeli 15 za leto 2018 potrebno dopolniti število računalnikov. In sicer:
Učilnice(učenci) = 54, Knjižnica, čitalnica(učenci) = 4, Učitelji = 45; Strokovne službe, vodstvo
= 15, Računovodstvo, tajništvo = 4, Skupaj = 122 računalnikov.
V tabeli 16 na isti strani pa je glede na vrsto opreme potrebno dopisati število navedene opreme:
Diaprojektor = 3, Digitalni fotoaparat = 7, Fotokopirni stroj = 4, Grafoskop = 4, Kamera = 4,
Prenosni računalnik = 28, Dostopkovna točka = 3, Računalnik = 94, Skener = 1, Televizor = 6,
Tiskalniki = 11, Videorekorder = 6, DVD predvajalnik = 12, LCD projektor = 33, Interaktivna
tabla = 8.
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šol. leto 2018/2019 je bilo

obravnavano že na prejšnji seji. Ravnatelj je poudaril 21 zlatih priznanj in uspehe pri Nacionalnem
preverjanju znanja.
Na priloženo gradivo in podan povzetek ni bilo dodatnih vprašanj, tako da je s poslovnim poročilom
nadaljevala Andreja Oblak Kavčič, vodja VVE pri OŠ Žiri:
 Omenila je projekt Zdravje v vrtcu, ki je potekal v sodelovanju z NIJZ in bil zaključen v
lanskem letu. Pridobili smo naziv Zdrav vrtec.
 Naš vrtiček, projekt v katerega so aktivno vključeni štirje oddelki starejših otrok. Gre za
sodelovanje strokovnih delavk in otok pri pripravi in urejanju vrtička, pri spoznavanju
rastlin, plodov… Zaradi gradnje so vrtiček prestavili poleg vrtca, uredili visoke grede,
postavili bodo čutno pot in različne didaktične slušne in tipne igre.
 V lanskem letu je potekal tudi projekt Gozdni vrtec, v okviru katerega so otroci obiskovali
različne mizarske delavnice, izdelovali izdelke iz lesa, izvajali dejavnosti in igre v gozdu.
 Skupaj z osnovno šolo so sodelovali v projektu Erasmus, ki je bil zaključen v lanskem letu.
 V prednovoletnem času so strokovne delavke vrtca za otroke in starše zaigrale igrico Zajček
išče mamico. Sodelovali so tudi na Miklavževem sejmu. Prostovoljne prispevke pridobljene
od igrice in izdelkov v znesku 180 € so prispevali v šolski sklad.
 Vsa načrtovana izobraževanja so izvedli, sodelujejo z okoljem, spodbujajo timsko
organiziranost dela, doseganje ciljev, otroke spodbujajo k dobrodelnosti, …
 Za letošnje leto so si zastavili dva prednostna cilja: poudarek na gibanju otrok na vseh
površinah in v vseh vremenskih pogojih in pa medgeneracijsko sodelovanje.
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 Vodilo pri delu je uresničevanje zastavljenih ciljev, to je izbranih vrednot, ki so opredeljene
v vzgojnem načrtu. V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju otrokom nuditi bogastvo
izkušenj in jih spodbujati k oblikovanju otrokove pozitivne samopodobe.
Obrazložitev k finančnemu poročilu za šolo in VVE za preteklo leto je podala računovodkinja
Katarina Primožič:
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Letno poročilo za šolo in finančno poročilo je združeno skupaj za šolo in VVE, tako kot poročamo
na AJPES, kjer smo navedeni kot en poslovni subjekt. Omenila je večje razlike oziroma odstopanja
glede na preteklo leto.
V tabeli št. 3 – Vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva:
- Znesek sredstev danih v upravljanje je povečan. Vključuje vrednost izgradnje atletskega
stadiona, ki nam ga je Občina Žiri v letu 2018 prenesla v upravljanje.
- Tudi znesek pod Investicijsko vzdrževanje je občutno večji, ker smo v lanskem letu uredili
dovozne poti in parkirišče, ter obnovili parket v učilnicah.
- Sredstva so povečana tudi pri Nabavi osnovnih sredstev. V lanskem letu smo bili vključeni v
projekt SIO 2020. Gre za sodelovanje z Arnesom, MIZŠ in Evropskim skladom za regionalni
razvoj, ki sofinancirajo nabavo računalniške opreme. Podroben pregled vlaganja v osnovna
sredstva po virih financiranja je razviden iz tabele št. 18 na strani 24.
- Povečana so bila tudi sredstva pri projektu Erasmus, saj smo bili zaradi zaključka projekta
dolžni preostanek sredstev namenjenih za ta projekt porabiti. Poraba je razvidna iz tabele
št. 18.
Predstavnik občine je vprašal, zakaj so odstopanja pri Stroških dela v tabeli št. 20?
Računovodkinja je razložila, da so se pri izkazu prihodkov in odhodkov največ povečali stroški dela.
Zajemajo stroške, ki so nastali ob sprostitvi varčevalnih ukrepov. Drugi stroški dela pa zajemajo
strošek odpravnin ob upokojitvi.
Dodatno pa je pripravila finančno poročilo ločeno za šolo in VVE. Večjih odstopanj glede na lansko
leto ni bilo. Odstopanja so zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov. To so: izplačila višjega regresa,
sprostitve napredovanj javnih uslužbencev v višje plačne razrede in nazive, povečanje premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev ter izvajanja projektov
Popestrimo šolo in Prva zaposlitev učitelja.
Za Šolski sklad je finančno poročilo za koledarsko leto 2018 podal predsednik Šolskega sklada,
Janko Mlinar (priloga). V lanskem letu so s prostovoljnimi prispevki in donacijami zbrali 2.308,02
€, porabili pa 2.570,42 € s katerimi so pomagali 94 učencem. Omenil je tudi, da je upravnemu
odboru Šolskega sklada OŠ Žiri potekel štiriletni mandat, tako, da bo potrebno imenovati novega.
Kandidati so že znani. Prav tako bo potrebno posodobit pravila o delovanju Šolskega sklada.
Spremenili so se namreč kriteriji – lestvice za določanje upravičenosti do otroškega dodatka, ki je
osnova za določitev pomoči iz šolskega sklada. V pravilih naj bi dodali tudi možnost, da v soglasju
s starši vlogo za dodelitev pomoči iz Šolskega sklada lahko vloži tudi druga oseba… npr. razrednik,
svetovalni delavec, … Predsednik se je zahvalil računovodstvu šole in ostalim, ki pomagajo pri
delovanju Šolskega sklada.
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Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 6-2:
V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Svet šole
predlaga za predstavnike šole v upravnem odboru Šolskega sklada: Polono Sedej, Janka
Mlinarja, Matejo Gantar, Urško Frelih in Edito Beovič.
K popisu osnovnih sredstev je računovodkinja Barbara Tutta dodala, da so vsa osnovna sredstva
opremljena s črtnimi kodami, zato že nekaj let inventurne komisije izvajajo popis z ročnim
terminalom. Popis je potekal brez večjih problemov. Novo opremo sproti označujejo, odlepljene
nalepke pa nadomeščajo z novimi.
Podrobnejši pregled odpisane opreme je razviden iz priloge.
Drugih vprašanj in pripomb na podana poročila ni bilo.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 6-3:
Svet šole sprejme Poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE, poročilo o popisu sredstev in
obveznosti do njihovih virov za leto 2018 in poročilo Šolskega sklada skupaj s prilogami.
K 5. točki dnevnega reda:
Finančni načrt za leto 2019
Ravnatelj je vsem prisotnim razdelil Obrazložitve in pojasnila k finančnemu načrtu za l. 2019.
Izpostavil je, da imamo pri pripravi finančnega načrta vsako leto težave. Financiranje s strani MIZŠ
imamo potrjeno le do meseca septembra. S strani občine pa niso upoštevali naših izračunov, tako
da je v proračunu Občine Žiri prikazan manko v vrednosti okrog 50.000 €. Prav tako občina ne
usklajuje materialnih stroškov, ki naraščajo iz leta v leto. Poudaril je, da je finančni načrt
pripravljen po naših podatkih in izračunih, vendar je pričakovati skozi leto še spremembe.
Računovodkinja je povzela, da je v Finančnem načrtu upoštevan načrtovan obseg dejavnosti,
normativi, kadrovski pogoji, obseg financiranja s strani ministrstva po sklepu, ki smo ga prejeli do
meseca septembra in ocenjena vrednost do konca leta. Z občine pa obvestila in pogodb o
financiranju še nismo prejeli.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 6-4:
Svet šole sprejme Finančni načrt za leto 2019 skupaj s prilogami.
K 6. točki dnevnega reda:
Posodobitev Poslovnika o delu Sveta OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri
Predstavniki Sveta šole so osnutek posodobljenega poslovnika prejeli po pošti.
Na seji so ga pregledali in obravnavali po posameznih členih. Popravljenega bodo v ponovni
pregled prejeli po elektronski pošti.
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K 7. točki dnevnega reda:
Razno
Ravnatelj je podal informacijo v zvezi z gradnjo športne dvorane. V aprilu naj bi bila že pokrita s
streho.
Omenil je nov projekt - Šolski vrt, kjer sodelujejo štiri šole. Pričeli smo s snemanjem
predstavitvenega filma »Naša šola in naš kraj«. Prošnjo za sponzorska sredstva smo poslali na 24
podjetij v Žireh. Odgovor smo prejeli od dveh podjetij. Le Alpina je ponudila 500 € sponzorskih
sredstev.
Predsednica Sveta šole je omenila, da predstavniku Sveta šole, Mihu Kravanji ob zaključku šolskega
leta poteče mandat, zato se mu je zahvalila za sodelovanje.
Predstavnica Sveta šole, Maja Justin Jerman je povedala, da je na domači naslov prejela anonimno
pritožbeno pismo. V pismu so očitane nepravilnosti in kršitve, ki se dogajajo na šoli. Enako pismo
je prejel tudi predstavnik Sveta šole, Miha Kravanja. Predstavniki so pismo prebrali in ga
obravnavali. Predsednica Sveta šole je pregledala dokumentacijo o očitanih kršitvah, iz katere niso
bile razvidne nepravilnosti. Prisotni so se s tem strinjali. Anonimnih pisem, ki ne bodo naslovljena
na Svet šole, v prihodnje ne bodo več obravnavali.
Pod točko Razno ni bilo drugih vprašanj in pobud.
K 8. točki dnevnega reda:
Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2018
 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 2018.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 6-5:
Po izvedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je ravnatelj dosegel 95 % vrednosti meril za ugotavljanje
dela plače za delovno uspešnost v letu 2018.
Seja je bila zaključena ob 20.37 uri.
Žiri, 18. 3. 2019

Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Suzana VEHAR
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