OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
10. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v torek, 9. marca 2021,
s pričetkom ob 18. uri preko spletne aplikacije zoom.
Prisotni:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Maja Rampre Erznožnik, Tomaž Kopač, Simon Lukančič, Vlasta Pečelin, Karmen Reven, Suzana
Vehar, Silva Zajc. Maja Brezovar, Maja Justin Jerman.
Opravičeno odsoten: Matija Podobnik
Odsoten: Boris Novak
Vabljeni: Marijan Žakelj, Andreja Oblak Kavčič, Katarina Primožič.
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 10. seje
Predlagan dnevni red 10. seje:
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem dnevnega reda 10. seje.
3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. seje z dne 29. 9. 2020.
4. Obravnava in sprejem Letnega poročila za šolo in VVE za leto 2020.
5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2021.
6. Začetek postopka razpisa volitev predstavnikov v Svet Osnovne šole Žiri in VVE.
7. Razno.

8. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2020.
Svet šole je soglasno sprejel
SKLEP št. 10-1: Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme predlagani dnevni red 10. seje.
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K 3. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 9. seje z dne 29. 9. 2020, realizacija sklepov
 Zapisnik 9. seje je objavljen na spletni strani šole.
Svet šole je soglasno sprejel
SKLEP št. 10-2: Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 9. seje z dne 29. 9. 2020.
K 4. točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem letnega poročila za šolo in VVE za leto 2020
 Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Predsednica Sveta šole je povedala, da je letno poročilo sestavljeno iz Poslovnega in Finančnega
poročila, ločeno za šolo in vrtec.
Ravnatelj Marijan Žakelj je dodal, da Poslovno poročilo za šolo zajema podatke o lanskem šolskem
letu, o katerih je izčrpno poročal že na seji v septembru 2020 in na kratko povzel:
Šola je kljub izrednim razmeram hitro pričela z delom na daljavo, pripravljena je bila tudi na drugi
val. Osrednji dogodek v lanskem letu je bila otvoritev nove športne dvorane v septembru 2020. V
lanskem letu so bili naši učenci v tekmovanjih iz znanj zelo uspešni, letos pa so se tekmovanja šele
pričela. Pohvalil je delo učiteljev, ki so v lanskem šolskem letu, kljub delu na daljavo, več kot 100%
realizirali svoje redno delo. Tudi starši so trud učiteljev opazili, na kar kažejo številne pohvale, ki
so jih podali na sestanku sveta staršev. V lanskem letu nam ni uspelo izvesti Poletne šole v naravi,
ki je bila planirana za september 2020 v Savudriji. Prestavili smo jo na letošnji mesec marec na
Debeli rtič. Ker pa nastanitve trenutno še niso možne, imamo rezerviran termin v zadnjem tednu
maja v Savudriji. Glede investicij je ravnatelj povedal, da smo v lanskem letu opremili dve novi
učilnici in v zbornico namestili nove mize.
Ker na povedano ni bilo vprašanj, je besedo prevzela pomočnica ravnatelja v vrtcu Andreja Oblak
Kavčič in poročala o delu v vrtcu. Povedala je, da jim je kljub nenehnim prilagajanjem v zvezi s
korona virusom, uspelo izvesti večino zastavljenih ciljev. Izvedli so vse dejavnosti na projektu
Zdravje v vrtcu. V maju je bil zaključen večletni projekt Center medgeneracijskega učenja, ki je bil
financiran iz evropskih sredstev. Izvedli so večino načrtovanih dejavnosti, razen predavanja za
starše. Dejavnosti in izobraževanja so potekala na daljavo. Tudi projekta Mali sonček in Varno s
soncem sta bila izvedena v celoti, s prilagoditvami. Še vedno, pa v sklopu projekta Popestrimo šolo,
poteka projekt Palček gibalček. Vanj so že drugo leto vključeni isti otroci, zajema pa dejavnosti na
področju gibanja. Prav tako še vedno poteka projekt mobilnosti - Beli zajček, ki spodbuja uporabo
ne motoriziranih, okolju prijaznih prevoznih sredstev. Žal so bila jesenska izvajanja prestavljana
na april letošnjega leta.
Ker je v lanskem pomladanskem in poletnem času veliko dejavnosti odpadlo (letovanje otrok, obisk
Kekčeve dežele, nastopi in prireditve za starše, …) so pred novim letom otroci starejših skupin
obiskali starostnike, upokojence…in jim zunaj pred hišami zapeli in zaželeli lepe praznike.
Vodja vrtca je poudarila, da so bili ob ponovnem odprtju vrtca, prihodi otrok, po dolgotrajni
odsotnosti, prilagojeni, tako da je vključevanje potekalo brez večjih težav.
Na povedano ni bilo vprašanj in pripomb.
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Obrazložitev k finančnemu poročilu za šolo in VVE za preteklo leto je podala računovodkinja
Katarina Primožič.
Tako šola kot vrtec sta poslovala pozitivno. Prihodki in odhodki so bili manjši: v šoli za 2%, v vrtcu
pa za 3%. Zaradi boljše preglednosti je poročilo pripravila ločeno po stroškovnih mestih za šolo in
vrtec. Izpostavila in razložila je večje razlike oziroma odstopanja glede na preteklo leto. Sredstva
ministrstva in občine so višja, prispevki staršev pa nižji (ni bilo ekskurzij, čipkarske šole, prehrane,
materiala za pouk,…) Pod rubriko Kritje izven ekonomske cene – Občina Žiri smo imeli višje
prihodke, zaradi nove zaposlitve Spremljevalke gibalno oviranega otroka v vrtcu. V rubriki Drugi
prihodki pa smo imeli nekoliko višje zneske zaradi Erasmus+ mobilnosti na Portugalsko. Na
odhodkovni strani pa so se povečali Stroški pomožnega materiala, ki zajemajo nakup zaščitnih
mask. Višji pa so zneski tudi pri Materialu za vzdrževanje v vrtcu, ki zajemajo stroške varoval za
vrata in gumirane podloge na igrišču. Povečali so se tudi Telefonski stroški zaradi zakupa optičnih
vlaken. Višja Bruto nadomestila pa zajemajo stroške čakanja na delo. Pri Drugih stroških dela pa
zneske odpravnin. Nova postavka pri odhodkih v šoli so Stroški najema, uporabe in zakupa, ki
zajemajo najem nove športne dvorane.
Ravnatelj je dodal, da sodelovanje z občino poteka korektno. Dvorana je v upravljanju občine.
Imamo težave z ogrevanjem, toplotne črpalke so v popravilu, tako da se trenutno ogrevamo s
kurilnim oljem. Občina ima pregled nad stroški, s katerimi upravlja sama.
Računovodkinja je dodala, da je za obdobje, ko je bil vrtec zaprt in so starši imeli vrtec brezplačno,
občina financirala vse primanjkljaje.
Predstavnik staršev je opozoril, da v poročilu ravnatelja, v prilogi kjer so navedeni uspehi učencev,
manjkajo dosežki iz matematike. Ravnatelj bo podatke preveril in poročilo popravil.
Finančnemu poročilu je bilo dodano tudi Inventurno poročilo o popisu osnovnih sredstev, drobnega
inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti ter sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2020
in Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2020.
Drugih vprašanj in pripomb na podana poročila ni bilo.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-3:
Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Letno poročilo za šolo in VVE za leto 2020 skupaj s
prilogami.
K 5. točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2021
 Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Finančni načrt je pripravljen na osnovi sklepov ministrstva in občine. Po predvidevanjih, da bo
pouk normalno potekal. Financiranje s strani MIZŠ imamo potrjeno le do konca meseca avgusta. S
strani občine, pa so sredstva odobrena na osnovi naših izračunov, vendar je pričakovati skozi leto
še spremembe.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-4:
Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Finančni načrt za leto 2021.
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K 6. točki dnevnega reda:
Začetek postopka razpisa volitev predstavnikov v Svet Osnovne šole Žiri in VVE
Predsednica Sveta šole je razložila, da s 1.10.2021 poteče mandat Svetu šole. Najkasneje 3 mesece
pred iztekom je potrebno razpisat volitve predstavnikov, določit rokovnik in imenovat tričlansko
komisijo. Predsednica je predlagala, da naj z razpisom volitev pričeli v drugi polovici aprila. V tem
času bomo na občino poslali pisni poziv za določitev treh predstavnikov v Svet šole s strani
ustanoviteljice, prav tako tudi predsedniku sveta staršev v šoli in vrtcu.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-5:
Svet osnovne šole Žiri in VVE je seznanjen z začetkom postopka razpisa volitev predstavnikov v
Svet Osnovne šole Žiri in VVE. Do konca meseca aprila bo predsednica ponovno sklicala sejo in
nadaljevala s postopkom razpisa.
K 7. točki dnevnega reda:
Razno
Ravnatelj je na kratko povzel opažanja ob vrnitvi otrok v šolo, ki so ga pripravili učitelji in aktivi
učiteljev. Pri najmlajših je manko predvsem pri koordinaciji, samostojnosti, zmanjšana je kondicija,
vzdržljivost, moč rok. Pri delu so počasni. Primanjkljaji so tudi pri natančnosti branja, razumevanju
navodil. Najboljši so pri matematiki in slovenščini, slabši pa pri vzgojnih predmetih. Učitelji nudijo
učencem dodatni pouk ob popoldnevih preko zooma. Starejši učenci imajo težave tudi zaradi slabih
zapiskov. Več težav imajo tisti, ki so imeli težave že pri pouku v razredu. Pozitivno pri delu na
daljavo je, da so učitelji pregledali učne načrte in iz programov povzeli le bistvo, napredovali so
tudi pri uporabi IKT tehnologije. Trenutno je poudarek na ponavljanju in utrjevanju snovi. Ocene
pridobljene z delom na daljavo ne odražajo realnega stanja. Ravnatelj meni, da bodo učenci z
rednim delom primanjkljaje hitro nadoknadili.
Glede dela na šoli je dodal, da se zaposleni v šoli in vrtcu testirajo ob ponedeljkih zjutraj. Dobro
sodelujemo z Arcus Medici. Prav tako je organizirano cepljenje zaposlenih. Imeli smo tudi
inšpekcijski nadzor šolske in sanitarne inšpektorice. Ravnatelj je pohvalil učence, ki se predpisanih
ukrepov držijo, nimajo problemov z nošenjem mask, pouk poteka normalno, v 'mehurčkih'.
Pod točko Razno ni bilo drugih vprašanj in pobud.
Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2020
Vabilu je bilo priloženo Poročilo ravnatelja o izpolnitvi programa za leto 2020 in pojasnila pri
Ugotavljanju redne delovne uspešnosti ravnateljev. Predsednica je prebrala okrožnico ministrstva.
Od julija 2020 se ponovno uporabljajo odločbe glede izplačila redne delovne uspešnosti ravnatelja.
Za delovno uspešnost se lahko določi najmanj 2% in največ 5% njegove osnovne plače. Glede na
izjemne razmere v letu 2020, ministrstvo svetom zavodov priporoča, da za delovno uspešnost
ravnatelja namenijo 5% polletne mase njihove osnovne plače.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-6:
Za redno delovno uspešnost ravnatelja, Marijana Žaklja se nameni 5% njegove polletne mase
osnovne plače.
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Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-7:
Po izvedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je ravnatelj, Marijan Žakelj dosegel 100 % vrednosti
meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost v letu 2020.
Predstavnica zaposlenih je dodala, da ne smemo pozabiti, da so za uspešno delo šole zaslužni vsi
zaposleni, zato bi bilo mogoče prav, da bi prav zaposleni podali povratno informacijo - evalvacijo
dela ravnatelja. Predstavnik staršev je predlagal, da bi mogoče v prihodnjem letu preden bi ocenili
ravnatelja, pogledali kakšne ocene je on dal svojim podrejenim.
Predsednica se je prisotnim zahvalila za udeležbo in za 20.4.2021 predlagala naslednji termin za
sestanek.
Seja je bila zaključena ob 19.10.
Žiri, 19. 3. 2020

Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Suzana VEHAR

____________________________________________________________________________
10. seja – 9. 3. 2021

5

