OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

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

ki je potekala v ponedeljek, 5. marca 2018,

Prisotni:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Novak Boris, Justin Jerman Maja, Podobnik Matija, Kravanja Miha, Kopač Tomaž, Maja
Brezovar, Vlasta Pečelin, Karmen Reven, Suzana Vehar
Opravičeno odsotna: Simon Lukančič, Silva Zajc
Vabljeni: Marijan Žakelj, Damjana Milardović, Katarina Primožič, Barbara Tutta, Miha Mlinar
Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder
Ugotovljena je bila sklepčnost.
Svet šole je soglasno sprejel naslednji
dnevni red:
1. potrditev zapisnika 1. seje z dne 28. 9. 2017;
2. poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE, ter poročilo o popisu sredstev in obveznosti do
njihovih virov za leto 2017;
3. finančni načrt za leto 2018;
4. razpis delovnega mesta ravnatelj / ravnateljica;
5. razno;
6. ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2017.

Ad 1. Potrditev zapisnika 1. seje z dne 28. 9. 2017, realizacija sklepov
 Zapisnik 1. seje je bil poslan skupaj z vabilom. Zapisnik je objavljen tudi na spletni strani
šole.
SKLEP št. 2-1:Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 1. seje z dne 28. 9. 2017.
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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 2017
 Gradivo je bilo priloženo vabilu.
K poslovnemu poročilu za šolo je ravnatelj podal kratko obrazložitev:
 Omenil je popravek na 5. strani Poslovnega poročila za šolo, kjer smo popravili sestavo
Sveta šole in dodatno obrazložili potek mandata in novo sestavo od 29. 9. 2017 dalje.
 Leto je bilo uspešno tako na področju investicij kot tudi rezultatov iz znanj. Rezultati
pričajo, da je delo učiteljev zelo dobro, kar se vidi na regijskih in državnih tekmovanjih v
znanju in v sodelovanju v različnih projektih.
 Omenil je uspehe pri NPZ-jih.
 Mladi raziskovalci – pokrivamo toliko raziskovalnih nalog, kot jih ima celotna Gorenjska
skupaj. Letos imamo v delu 12 nalog, ki jih moramo oddati do 20. marca. 4. aprila pa je
regijsko srečanje v Naklem.
 Največja investicija v lanskem letu je bila prestavitev atletskega stadiona. Največji zalogaj
je predstavljala prestavitev komunalnih vodov in ureditev protipoplavne varnosti.
 Poudaril je, da smo poslovali pozitivno.
Na priloženo gradivo in podan povzetek ni bilo dodatnih vprašanj, tako da je s poslovnim poročilom
nadaljevala Damjana Milardovič, vodja VVE pri OŠ Žiri:
 Omenila je dejavnosti, s katerimi so prispevali v šolski sklad. Sodelovali so na
Miklavževem sejmu, kjer so zbrali 280 €. Z igrico strokovnih delavk Zverjasec pa s
prostovoljnimi prispevki 221 €.
 Večjih investicij v lanskem letu ni bilo, so pa skrbeli za sprotna vzdrževalna dela in
ureditev dvigala.
 Letos se bodo osredotočili na nabavo materiala za otroke, ki imajo primanjkljaj v razvoju.
 Z izgradnjo povezovalnega dela naj bi pridobili dve igralnici, s katerima naj bi delno rešili
problem prostorskega normativa na otroka. Občina mora vsako leto zaprositi za soglasje
Ministrstvo za šolstvo. Vodja je povedala, da v vrtcu ne dosegajo prostorske površine 4m2,
ki je zakonsko predpisana na otroka. Od občine dobijo soglasje za uporabo manjše površine,
tako da lahko sprejmejo več otrok. Vodja vrtca je na zaprosilo občine izdelala izračune. V
4 oddelkih od 1-2 let tako lahko sprejmejo 12 otrok več, v oddelkih 2-3 leta starih 6 otrok, v
oddelkih od 3-6 let pa 24 otrok več. Ravnatelj je povedal, da s pridobitvijo novih igralnic
otroci še vedno ne bodo imeli dovolj prostora za igro.
 Ravnatelj je na kratko poročal še o porabi sredstev iz šolskega sklada. Prisotni so
finančno poročilo Šolskega sklada prejeli skupaj z gradivom na sejo.
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Obrazložitev k finančnemu poročilu za šolo in VVE za preteklo leto je podala računovodkinja
Katarina Primožič:
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Omenila je, da je v Letnem poročilu za šolo finančno poročilo združeno skupaj za šolo in VVE, tako
kot poročamo na AJPES, kjer smo navedeni kot en poslovni subjekt. 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.
Kot novosti je navedla projekta »Popestrimo šolo« v šoli in projekt »Prva zaposlitev pomočnica
vzgojiteljice« v VVE, kjer smo bili izbrani na razpisu in se dodatno financirata s strani Ministrstva
in sofinancirata s sredstvi evropskega sklada.
Ravnatelj je dodal, da je »Popestrimo šolo« 5 letni projekt, na katerem dela Miša Bakan. Projekt
se bo končal l. 2022. Za projekt prejmemo 2.000 € bruto mesečno. Projekt »Prva zaposlitev
pomočnik vzgojitelja« je bil 6 mesečni projekt, ki se je že končal. Zanj smo mesečno prejemali 1.400
€. Ravnatelj je povedal, da kandidiramo na javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja 2018«. Na mestu športne pedagoginje, ki se bo upokojila, naj bi zaposlili učitelja
začetnika.
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.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 2-2:
Svet šole sprejme Poslovno in finančno poročilo za šolo in VVE ter poročilo o popisu sredstev
in obveznosti do njihovih virov za leto 2017.
Ad 3. Finančni načrt za leto 2018
Ravnatelj se je najprej opravičil, ker gradivo ni bilo dostavljeno do časa. Eden od razlogov je ta,
da je občina šele prejšnji teden sprejela proračun, na katerega je finančni načrt vezan. Drugi pa je
da je ministrstvo dalo finančne okvirje le do 5. 9. 2018.
Računovodkinja je dodala, da je zakonsko določeno, da vodimo podatke po načelu nastanka
poslovnega dogodka (izhodiščno računovodsko načelo), ki je vezan na strošek in datum, kdaj je
strošek nastal in po načelu denarnega toka. Zaradi tega je finančni načrt narejen po obeh načelih,
čeprav je zakonsko določen le po načelu denarnega toka. Kadar podatkov nimamo, damo neko
oceno. Iz občine prejmemo konkretne podatke, z ministrstva pa le oceno, ki jo običajno kasneje
korigiramo.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 2-3:
Svet šole sprejme Finančni načrt za leto 2018.
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Ad 4. Razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice;
Predsednica Sveta šole je obrazložila, da 31. 8. 2018 poteče mandat ravnatelju. Svet zavoda je
dolžan izvesti postopek za imenovanje ravnatelja za naslednji mandat. Ta zajema priprave, objavo
razpisa v sredstvih javnega obveščanja, pregled in obravnavo vlog, pridobitev zaprosil ter
seznanitev z mnenji, glasovanje o izbiri, zaprosilo ministrstva, sklenitev pogodbe o zaposlitvi…
Svet šole je sprejel odločitev o pričetku razpisnega postopka, določil je vsebino razpisa, ter
sredstvo javnega obveščanja v katerem se razpis objavi.
Na predlagan osnutek razpisa, ki je bil posredovan predstavnikom Sveta zavoda, 12.3.2018 ni bilo
pripomb, tako, da bo 20.3.2018 v Gorenjskem glasu objavljen naslednji razpis:
S K L E P št. 2-4a:
Svet šole v časopisu Gorenjski glas, dne 20. 3. 2018 objavi naslednji razpis:
SVET OSNOVNE ŠOLE ŽIRI IN VVE
Jobstova c. 22, 4226 Žiri
razpisuje delovno mesto
RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in
47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Predviden začetek dela je 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo
imenovan/-a za 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu
ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
 dokazilo o izobrazbi,
 dokazilo o nazivu,
 dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
 dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
 dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
 potrdilo o nekaznovanosti,
 potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
pošljite do 3. 4. 2018 na naslov Svet osnovne šole Žiri in VVE, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri s pripisom
PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO.
Ob oddaji prijave potrdilo o nekaznovanju in potrdilo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ne smeta
biti starejša od 30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
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Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 2-4b:
Svet šole je seznanjen z začetkom postopka za razpis ravnatelja v Svet osnovne šole Žiri in VVE.
V komisijo za izvedbo razpisa za ravnatelja so imenovani: Suzana Vehar, Maja Justin Jerman,
Miha Kravanja in Maja Brezovar.

Ad 5. Razno
Ravnatelj je prevzel besedo in na kratko predstavil polletno poročilo šole. Rezultati v športu in v
znanju so objavljeni tudi na spletni strani šole.
V januarju je v šolski zobni ambulanti pričela z delom nova zobozdravnica. Prvi odzivi so zelo dobri.
Obvestilo o delu v zobni ambulanti je objavljeno tudi na spletni strani šole.
Pod točko Razno ni bilo drugih 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 2017.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 2-6:
Po izvedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je ravnatelj dosegel 95 % vrednosti meril za ugotavljanje
dela plače za delovno uspešnost v letu 2017.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Žiri, 16. 3. 2018
Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Suzana VEHAR
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