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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

1. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE,  ki je potekala v četrtek, 28. septembra 2017, s pričetkom 

ob 18.30 v zbornici šole.                             

 

 

PRISOTNI:  

 

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

Maja Justin Jerman, Matija Podobnik, Miha Kravanja, Tomaž Kopač, Simon Lukančič, Maja 

Brezovar, Vlasta Pečelin, Karmen Reven, Suzana Vehar 

 

Opravičeno odsotna: Boris Novak, Silva Zajc   

 

Vabljeni:  Damjana Milardović, Miha Mlinar, Marijan Žakelj 

 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder 

 

 

V skladu s 4. členom Poslovnika o delu Sveta OŠ Žiri in VVE (v nadaljevanju Poslovnik),  je 

sejo do izvolitve predsednika/predsednice novo konstituiranega Sveta šole vodila Ina Čarić, 

predsednica, ki je volitve razpisala.  

     

   

Ugotovljena je bila sklepčnost. 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

d n e v n i   r e d : 

 

1. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije: predsednika in dva člana 

2. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta 

3. Obravnava sklepov o imenovanju članov 

4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o imenovanju članov 

5. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta 

6. Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika 

7. Seznanitev s Poslovnikom sveta zavoda 

8. Seznanitev  s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti zavoda 

9. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 24. 4. 2017 

10. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za 

šolsko leto 2016/2017 

11. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za šolo in VVE za leto 2017 
12. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE  za šolsko leto 2017/2018                           

13. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2017/2018 za izvajanje novih zaposlitev v 

zavodu 

14. Razno. 
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1. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije 

  

V skladu s 6. členom poslovnika je Svet šole soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 1-1: 

Svet šole izvoli mandatno-verifikacijsko komisijo v sestavi: 

 

- Miha Kravanja, predsednik     

- Maja Justin Jerman, članica      

- Karmen Reven, članica 

 

 

2.-3. Obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta in o imenovanju članov  

 

V skladu z 8. členom Poslovnika je predsednik volilne komisije Andrej Žakelj mandatno-

verifikacijski komisiji na seji predložil: poročilo o volitvah, potrdila o izvolitvi, obvestila o 

izvolitvi zunanjih članov -  predstavnikov ustanovitelja, staršev sveta šole in vrtca.  

 

 

4.  Sprejem ugotovitvenega sklepa o imenovanju članov            

 

Na podlagi predloženih dokumentov je mandatno-verifikacijska komisija v skladu z 8. členom 

Poslovnika  preverila pravilnost volitev oziroma imenovanja. Predsednik mandatno-

verifikacijske komisije je Svetu šole podal naslednje poročilo:              

 

 

1. Na volitvah za izvolitev predstavnic delavcev/delavk  v Svet šole, ki so bile razpisane in 

izvedene  31. 5. 2017 so bile izvoljene: Maja Brezovar, Vlasta Pečelin, Karmen Reven, 

Suzana Vehar in Silva Zajc. 

 

2. Občinski svet Občine Žiri je na svoji 16. redni seji 21. 9. 2017 imenoval tri predstavnike 

ustanovitelja v Svet šole in sicer: Borisa Novaka, Majo Justin Jerman in Matijo Podobnika.  

 

3. Svet staršev OŠ Žiri je na sestanku 28. 9. 2017 izvolil Tomaža Kopača in Miho Kravanja 

za predstavnika staršev v Svetu šole. 

 

4. Svet staršev vrtca je na sestanku 28. 9. 2017  izvolil Simona Lukančiča za predstavnika 

staršev v Svetu šole. 

 

5. Mandatno-verifikacijska komisija ugotavlja pravilnost volitev v skladu z 9. členom Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri. Ugotavlja tudi, 

da nihče od kandidatov ni bil izvoljen v Svet šole več kot dvakrat zaporedoma.  

 

 

Svet šole je po podanem poročilu mandatno-verifikacijske komisije soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 2-1: 

Na podlagi 9. člena Poslovnika Svet šole razglaša izid volitev v Svet šole v katerega so bili 

izvoljeni oz. imenovani: Maja Brezovar, Vlasta Pečelin, Karmen Reven, Suzana Vehar, 

Silva Zajc, Boris Novak, Maja Justin Jerman, Matija Podobnik, Tomaž Kopač, Miha 

Kravanja in Simon Lukančič. 
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V skladu s 15. členom Poslovnika traja mandat članom Sveta šole štiri leta, šteto od dneva 

konstituiranja. 

 

 

5. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju Sveta šole 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 3-1: 

Svet šole ugotavlja, da je Svet šole konstituiran.  

 

 

6. Volitve predsednika  Sveta šole  in njegovega namestnika 

 

Mandatno-verifikacijska komisija je za predsednico predlagala Suzano Vehar, za njenega 

namestnika pa Miho Kravanjo. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P št. 4-1: 

Svet šole izvoli za predsednico Suzano Vehar, za namestnika predsednice pa Miho 

Kravanjo. 

 

Vodenje seje je prevzela novoizvoljena predsednica. 

 

7. Seznanitev s Poslovnikom Sveta OŠ Žiri in VVE 
 

Poslovnik o delu Sveta  šole je bil članom  posredovan skupaj z vabilom. 

 

S K L E P št. 5-1: 

Svet zavoda je seznanjen s Poslovnikom Sveta OŠ Žiri in VVE. 

 

 

8. Seznanitev s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti zavoda 

 

Skupaj z vabilom je bil članom Sveta šole posredovan seznam najpogosteje uporabljenih 

predpisov s področja vzgoje in izobraževanje in seznam sprejetih aktov Osnovne šole Žiri. 

 

S K L E P št. 6-1: 

Svet zavoda je seznanjen s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja ter splošnimi akti 

zavoda. 

 

 

9. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 24. 4. 2017 

 

Zapisnik 4. seje je bil posredovan skupaj z vabilom. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 7-1: 

Svet šole potrdi zapisnik 4. korespondenčne seje z dne 24. 4. 2017. 
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10. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE 

za šolsko leto 2016/2017 

 

Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Ravnatelj je povedal, da si realizacijo letnega načrta lahko preberemo v Poročilu o realizaciji 

letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šol. leto 2016/2017 in na kratko omenil: 

 

 Učni uspeh: ena učenka iz 2. razreda ponavlja razred. 

 Nacionalno preverjanje znanja: priložena analiza je podrobna, rezultati pri matematiki in 

slovenščini so nadpovprečni. Tudi pri angleškem jeziku se rezultati izboljšujejo, kar je 

rezultat dela učiteljic razrednega pouka z angleščino. 

 Razgibanost vpliva na rezultate v znanju. Z novima zdravnikoma lepo sodelujemo, novo 

športno dvorano naj bi dobili v dveh letih. Pohvala vsem učiteljem. 

 Rezultati tekmovanj: vsako leto se v generaciji pojavita eden ali dva učenca, ki sta 

uspešna na vseh področjih. 

 Izobraževanje učiteljev: izobraževanja potekajo po dogovorjenih pravilih. 

 Materialne zadeve so bile v lanskem šolskem letu realizirane po načrtu. 

 

 

Damjana Milardović, pomočnica ravnatelja v VVE,  je podala obrazložitev k poročilu  za 

Vzgojno-varstveno enoto: 

 

 V lanskem letu smo v vrtcu odprli dva nova oddelka na matični lokaciji, ki sta nadomestila 

oddelka v dislocirani enoti. Igralnici sta nastali v sklopu sanacije vrtca, ki je vključeval 

sanacijo strehe in prezračevalnega sistema. 

 Omenila je sodelovanje z okoljem, z društvi v kraju. Otroci se radi vključujejo in  

nastopajo na različnih  prireditvah.  

 Sodelujemo v 3-letnem mednarodnem projektu Linpincare, ki temelji na izboljšavi govora 

v predšolskem obdobju.   

 Izobraževanja strokovnih delavk je potekalo po planu. Koristimo tudi brezplačna 

izobraževanja Zavoda za šolstvo. 

 Tudi v lanskem letu smo imeli na praksi kar precej praktikantk. 

 

Predstavnica občine je pohvalila delo učencev in njihovih mentorjev. 

Prisotni na Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole in VVE niso imeli pripomb in 

vprašanj. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 8-1: 

Svet šole sprejme Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko 

leto 2016/2017 skupaj s prilogami. 

 

11. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za šolo in VVE za leto 2017 

Besedo je prevzel ravnatelj in razložil zakaj se finančni načrt za leto 2017 sprejema tako pozno. 

Ministrstvo za šolstvo nam je podatke za obdobje do septembra posredovalo šele marca. Mnoge 

šole finančnega načrta sploh niso potrjevale. Povedal je, da imamo vsako leto zunanjega 

revizorja, ki preverja poslovanje in poudaril, da šola posluje v redu, brez nepravilnosti. 

Poročilo revizorja je možno na vpogled.   
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Predstavnik staršev je vprašal na kaj se nanašajo prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, 

na odhodkovni strani je postavka enaka in gre za plače… kaj zajema in zakaj je zmanjšanje iz 

l. 2016 na leto 2017? 

 

Razlago na vprašanje bo podala računovodkinja. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 9-1: 

Svet šole sprejme Finančni načrt za šolo in VVE za leto 2017. 

 

 

12. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE  za šolsko leto 2017/2018   

 

Gradivo je bilo priloženo vabilu.  

 

Ravnatelj je na kratko omenil:  

 

 Projekti:  Živimo vrednote, Žiri živim zeleno in projekt Erasmus - I feel wood for good. 

 

 Raziskovalne naloge: že tretje leto samostojno vodimo mlade raziskovalce za razvoj Žirov. 

Učenci in njihovi mentorji vsako leto pripravijo okrog 10 nalog, ki se predstavijo na 

regijskem tekmovanju v Naklem in potem tiste izbrane tudi na državnem. 

 

 Nov nadstandardni projekt POŠ – popestrimo šolo (2017 – 2021), kjer deluje Miša Bakan 

– psihologija, ki bo preko izobraževanj, delavnic, taborov, razgovorov, …   vnašala nove 

vzgojno-izobraževalne aktivnosti med učence in strokovni kader. Opis projekta je na spletni 

strani šole. Njeno delo je bilo pohvaljeno tudi s strani Sveta staršev. 

 

 Ponovno smo prejeli naziv Kulturna šola za obdobje 2017-2022. Naziv pridobijo tiste šole, 

ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje 

učencev in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti. Žal letos ni zanimanja za folklorno 

skupino. 

 

 Na Ministrstvu za šolstvo smo bili izbrani kot ena od 25 vzorčnih šol za testiranje programa 

na projektu »Delovni čas učiteljev«.  

 

 Športno vzgojni karton: naša šola še vedno velja za najbolj razgibano šolo. 

 

 Šolski okoliš: zmanjšuje se število učencev iz drugih okolišev, kar pa ne ogroža števila 

oddelkov na šoli. Starši praviloma otroke vpisujejo tam, kjer imajo stalno prebivališče. 

 

 Materialni pogoji:  po razpisu ministrstva za šolstvo sodelujemo v projektu nabave IKT 

opreme. Gre za triletni projekt v skupni vrednosti 40.000 €, ki zajema nabavo opreme in 

omrežja. Del sredstev mora zagotoviti občina.  

 

 Stroški za dneve dejavnosti v šol. letu 2017/2018 so bili predstavljeni in sprejeti tudi na 

svetu staršev. 

 

Na podano predstavitev ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb. 
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Damjana Milardović, pomočnica ravnatelja v VVE, je podala obrazložitev k Letnemu 

delovnemu načrtu VVE: 

 

 Najprej se je zahvalila občini in ravnatelju za izvedeno sanacijo vrtca. 

 

 V tem šolskem letu imamo 12 oddelkov vrtca. Skupno število vpisanih otrok  je 209. Na 

čakalni listi je ostalo 9 otrok. Varstvo zanje so uredili skupaj z občino in vrtcem Sv. Ane. 

 

 Delovni čas od 5.30 do 16.00, po potrebi bomo del. čas podaljšali do 16.30. V dneh med 

prazniki imamo organizirana dežurstva. Izpostavila je problem prijav otrok v varstvo med 

prazniki, poletnimi dopusti,… ko starši otroke prijavijo, dejansko pa jih v varstvo ne 

pripeljejo. Primer z dne, 26. 4. 2017, ko je bilo prijavljeno 60 otrok, v vrtec pa jih je prišlo 

20. Zato prosi, da naj se starši obnašajo bolj odgovorno. Zavedati se morajo, da s tem 

višajo oskrbnine vsem staršem, povzročajo pa tudi organizacijske težave vsem vključenim 

(kuhinja, čistilke, vzgojiteljice).  

 

 Projekti in dejavnosti:   

- projekt Linpincare je zaključen, vzgojiteljice nekaterih oddelkov pa bodo s projektom 

same nadaljevale. 

- nadaljujemo s projektom Zdravje v vrtcu, ki ga razpisuje Nacionalni inštitut za zdravje. 

Letošnja rdeča nit je »S hrano širimo obzorje«. 

- imeli bomo še več dejavnosti na področju gibanja, vključeni smo v projekt Mali sonček. 

- v februarju 2018 bodo starejši otroci odšli na dvodnevni vrtec v naravi v Dolenjo vas 

pri Čatežu. 

- gledališki abonma 

 

 Izobraževanja zaposlenih v vrtcu potekajo preko celega leta.  

 

Predstavnik Sveta staršev je vprašal kako je z rentabilnostjo nove kurilnice. Kako je s stroški? 

Ravnatelj pove, da je prihranek očiten. Strošek elektrike je cca. 26.000 - 28.000 €, strošek olja 

pa je bil cca. 60.000 €. 

 

Kaj je v vrtcu novega v dejavnostih in projektih v primerjavi z lanskim letom? 

Vodja vrtca je povedala, da nadaljujemo z obstoječimi projekti, a novimi temami. Nov je 

projekt Gozdni vrtec. 

Ravnatelj je omenil projekt Pešbus, ki spodbuja samostojno peš hojo najmlajših otrok do 4.  

razreda. Otroci bodo en teden hodili v šolo v spremstvu odraslih prostovoljcev po vnaprej 

določenem urniku in trasi.  

Izpostavil je problem logopeda, surdopedagoga, saj nam odgovorne institucije  ne morejo 

zagotovit ustreznega kadra. 

V sodelovanju z Arboretumom Volčji potok se šola prijavlja na razpis Šolski vrt, ki ga 

razpisuje Razvojna agencija Sora. V Maršaku naj bi na parcelah občine uredili sadni vrt, 

visoke grede, jagodičevje, čebelnjak, … tako za vrtčevske in šolske otroke. 

 

Predstavnik vrtca je vprašal kako je z varnostnimi kljukami na vhodnih vratih vrtca. Prosi, če 

je možno da se to čim prej uredi. 

Ravnatelj pove, da bi morali zamenjati vrata. Vodja vrtca vrtca je omenila, da se v 

dopoldanskem času vrata zaklepajo, kar pa je le začasna rešitev.  

 

Svet šole je soglasno sprejel 
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S K L E P  št. 9-1: 

Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolo in VVE za šolsko leto 2017/2018 skupaj s 

prilogami.  

 

 

13. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2017/2018 za izvajanje novih zaposlitev v 

zavodu; 

 

Ravnatelj je na kratko obrazložil pomen sprejetja soglasja.  

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 10-1: 

Svet šole  daje soglasje zavoda za izvajanje novih zaposlitev v zavodu za šol. l. 2017/2018. 

 

 

14. Razno 

 

Ravnatelj je podal informacijo glede izgradnje stadiona (steza, tartan, igrišče, fitnes kletka, 

sanitarije, …). Dela naj bi bila zaključena v roku enega meseca. Občina je kandidirala na 

razpisu za sofinanciranje. V sklopu tega objekta se pripravljajo novi komunalni vodi 

(kanalizacija, voda) in nova prometna povezava mimo oblačilnic nogometnega kluba. S tem bo 

pripravljen prostor za izgradnjo nove športne dvorane.   

 

Predstavnik staršev je predlagal, da bi bilo potrebno uspehe športno vzgojnega kartona unovčiti, 

izkoristit,  pridobit določena sredstva občine, ministrstva, .. za nujne potrebe, dokler nova 

dvorana ne bo zgrajena. 

Ravnatelj pove, da je občina plačala študijo umestitve športa in športne dvorane Žiri v slovenski 

prostor. Elaborat smo predstavili tudi na ministrstvu za šolstvo. Sodelovanje s fakulteto za šport 

je zelo dobro. Občina je na ministrstvu kandidirala za sredstva po razpisu, vendar žal ni bila 

izbrana. 

 

Predstavnik staršev šole apelira na šolo in občino, da bi bilo potrebno z barvo označit pot ob 

šoli, kjer bi bilo možno varno hodit v šolo, da se voznike omeji in otroke zaščiti. 

 

Predstavnica občine je vprašala, če smo uspehe pri Nacionalnem preverjanju znanja omenili v 

Žirovskih stopinjah? 

Ravnatelj pove, da sodelujemo z lokalnim časopisom in radijem Sora. Je pa res, da se z uspehi 

večkrat pozabimo pohvalit. 

 

Na seji so si prisotni lahko ogledali tudi Kroniko šole in vrtca, kjer so pomembni dogodki 

prikazani skozi slikovno gradivo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

 

Žiri, 20. 10. 2017 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE : 

Damijana JESENKO CAPUDER   Suzana VEHAR  


