OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
8. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v torek, 10. marca 2020,
s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ Žiri.
Prisotni:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Boris Novak, Maja Rampre Erznožnik, Tomaž Kopač, Simon Lukančič, Vlasta Pečelin, Karmen
Reven, Suzana Vehar, Silva Zajc.
Opravičeno odsotna: Maja Brezovar, Maja Justin Jerman, Matija Podobnik.
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 8. seje
Predsednica Sveta šole je predlagala spremembo dnevnega reda. Pod 4. točko dnevnega reda se
doda Sistemizacija novega delovnega mesta Spremljevalec gibalno oviranih učencev in otrok m/ž.
Svet šole je z dvigom rok soglasno sprejel naslednji spremenjeni
dnevni red:
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti
2. Sprejem dnevnega reda 8. seje
3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. seje z dne 1. 10. 2019
4. Sistemizacija novega delovnega mesta Spremljevalec gibalno oviranih učencev in otrok
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za šolo in VVE za leto 2019
6. Poročilo Šolskega sklada za leto 2019
7. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2020
8. Razno
9. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2019
K 3. točki dnevnega reda:
Potrditev zapisnika 7. seje z dne 1. 10. 2019, realizacija sklepov
 Zapisnik 7. seje je bil poslan skupaj z vabilom. Objavljen je tudi na spletni strani šole.
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Svet šole je z dvigom rok soglasno sprejel
SKLEP št. 8-1: Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 7. seje z dne 1. 10. 2019.
K 4. točki dnevnega reda:
Sistemizacija novega delovnega mesta Spremljevalec gibalno oviranih učencev in otrok
Besedo je prevzela vodja vrtca, Andreja Oblak Kavčič in povedala, da smo od multidisciplinarnega
tima razvojne ambulante iz Škofje Loke z dne 4.2.2020 prejeli sklep, da se gibalno ovirani deklici v
vrtcu dodeli spremljevalca v oddelku. Ker tega delovnega mesta nimamo sistemiziranega, moramo
najprej urediti sistemizacijo delovnih mest, potem pa izvesti postopek zaposlitve na prosto delovno
mesto.
Predsednica Sveta šole je pozvala sindikalnega zaupnika, da o zadevi seznani ostale zaposlene v
šoli in vrtcu.
Svet šole je soglasno sprejel
SKLEP št. 8-2: Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme dopolnitev Akta o sistemizaciji delovnih
mest. Dodano bo novo delovno mesto Spremljevalec gibalno oviranih učencev in otrok m/ž.
K 5. točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem letnega poročila za šolo in VVE za leto 2019
 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 oktobru 2019, tako da je prisotne pozval k razpravi.
Ker na povedano ni bilo vprašanj, je besedo prevzela vodja vrtca Andreja Oblak Kavčič in na kratko
poročala o delu v vrtcu. Izpostavila je nekaj dosežkov iz leta 2019 in poudarila medgeneracijsko
sodelovanje in gibanje otrok, ki sta bili prednostni nalogi iz letnega delovnega načrta. Gibanje otrok
je v predšolskem obdobju zelo pomembno, zato podatke evidentirajo, da bo kasneje možna
primerjava rezultatov.
Pri medgeneracijskem sodelovanju je omenila sodelovanje med vrstniki, med starejšimi in mlajšimi
skupinami v vrtcu, z osnovno šolo, okoljem, starši in starim starši …
Sodelovali so v projektu Center medgeneracijskega učenja, v sklopu katerega so izvedli več
aktivnosti: tečaj italijanščine, šiviljski tečaj, tečaj uporabe računalnika. Projekt je financiran iz
evropskih sredstev in bo potekal do konca meseca maja.
Omenila je še posodobljen Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki je stopil v veljavo s 1. 4. 2019.
Obrazložitev k finančnemu poročilu za šolo in VVE za preteklo leto je podala računovodkinja
Katarina Primožič.
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. Zaradi boljše preglednosti je poročilo
pripravila ločeno po stroškovnih mestih za šolo in vrtec. Zavod posluje pozitivno. Tako prihodki kot
odhodki so se povečali za 1 %.
Izpostavila in razložila je večje razlike oziroma odstopanja glede na preteklo leto.
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Ravnatelj je dodal, da sodelovanje z občino poteka korektno. Z rebalansom so nam zagotovili
manjkajoča finančna sredstva. Vsako leto imamo v zavodu revizijski pregled poslovanja, katerega
poročilo posredujemo tudi na občino.
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. 2019.
Inventura, ki je potekala v času od 9. do 20. 12. 2019 je potekala brez posebnosti.
Drugih vprašanj in pripomb na podana poročila ni bilo.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 8-3:
Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Letno poročilo za šolo in VVE za leto 2019 skupaj s
prilogami.
K 6. točki dnevnega reda:
Poročilo Šolskega sklada za leto 2019
Ker je bil predsednik Šolskega sklada, Janko Mlinar odsoten, je finančno poročilo za koledarsko
leto 2019 prebrala predsednica Sveta šole Suzana Vehar (priloga).
Prisotni so pohvalili prizadevanja in delo Šolskega sklada.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 8-4:
Svet osnovne šole Žiri in VVE se je seznanil z delom Šolskega sklada v letu 2019.
K 7. točki dnevnega reda:
Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2020
 Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Besedo je prevzel ravnatelj in povedal da imamo pri pripravi finančnega načrta vsako leto težave.
Financiranje s strani MIZŠ imamo potrjeno le do konca meseca avgusta. S strani občine, ki je
proračun sprejela za dve leti, naj bi bila sredstva zadostna. Poudaril je, da je finančni načrt
pripravljen po naših podatkih in izračunih, vendar je pričakovati skozi leto še spremembe.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 8-5:
Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Finančni načrt za leto 2020 skupaj s prilogami.
K 8. točki dnevnega reda:
Razno
Predsednica sveta šole je prisotnim razdelila poročilo Erasmus + za obdobje od septembra 2019 do
marca 2020, ki ga je pripravila Maja Brezovar, koordinatorica projekta. Novice so objavljene na
spletni strani šole, o projektu pa je mogoče prebrati tudi v medijih. Glede nadaljnjih aktivnostih se
bodo sproti odločali glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom.
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Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 8-6:
Svet osnovne šole Žiri in VVE se je seznanil s poročilom o poteku projekta Erasmus + za obdobje
od septembra 2019 do marca 2020.
Predsednica Sveta šole je predlagala, da bi v prihodnje vabila in gradiva na seje Sveta šole pošiljali
po elektronski pošti.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 8-7:
Svet osnovne šole Žiri in VVE se strinja, da lahko pošiljamo vabila in gradiva po elektronski pošti.
Predstavnik staršev, Simon Lukančič je predlagal, da se na Občino Žiri pošlje dopis z zaprosilom
po zamenjavi Matije Podobnika, predstavnika občine v Svetu šole. Omenjeni se v zadnjih letih sej
ne udeležuje, zato prosijo za nadomestnega člana.
Ravnatelj je podal informacijo v zvezi z zaposlitvami v šoli. Omenil je težave s pridobivanjem
ustreznega kadra. Za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti iščemo učitelja matematike in
tehnike, čistilko in kuharja pa zaradi upokojitve delavca.
Pod točko Razno ni bilo drugih vprašanj in pobud.
Predsednica Sveta šole je prisotne pozvala, da morebitna vprašanja in pobude sproti javljajo v šolo,
da ne čakajo na naslednjo sejo.
K 8. točki dnevnega reda:
Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2020
 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 2019.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 8-8:
Po izvedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je ravnatelj, Marijan Žakelj dosegel 100 % vrednosti
meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost v letu 2019.
Seja je bila zaključena ob 19.10.
Žiri, 29. 5. 2020

Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Suzana VEHAR
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