
 
SVET ŠOLE 
Zabreznica 4 
4274 Žirovnica 
 
Številka:900-1/2017/7 
Datum: 28. 9. 2017 

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA ŠOLE 
z dne 28. 9. 2017. ob 19. uri v ravnateljičini pisarni 

 
 
Prisotni člani sveta šole: Matjaž Silič, Jolanda Klobasa, Andrej Maselj, Tjaša 
Reškovac, Magda Papler, Nataša Černe, Andrej Tavčar, Monika Kusterle 
Odsotni člani sveta šole: Vanja Noč Resman, Ajda Geršak. 
Prisotni so bili še: Ana Klemenc, Andrejka Kramar, Sandra Donoša, Tatjana Bergelj. 
 
Seja se je začela ob 19. uri. Predsednik sveta zavoda Matjaž Silič je pozdravil 
prisotne in podal naslednji dnevni red:  
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 9. seje sveta šole  
2. Obravnava in potrditev poročila o uresničevanju Letnega delovnega načrta 

Osnovne šole Žirovnica za šolsko leto 2016/17. 
3. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta Osnovne šole Žirovnica za 

šolsko leto 2017/18 
4. Obravnavanje in potrditev noveliranega vzgojnega načrta šole. 
5. Poročilo o rezultatih NPZ 
6. Volitve novih članov sveta 
7. Drugo. 
8. Predlogi in pobude 

 
SKLEP ŠT. 1: Potrdi se predlog dnevnega reda. 
ZA: 9     PROTI: 0 
 
AD 1)  
Nihče ni imel pripomb na zapisnik 9. seje sveta šole. 
 
SKLEP ŠT. 2: Potrdi se zapisnik 9. seje sveta šole. 
ZA: 9     PROTI: 0 
 
AD 2), AD3) 
Ravnateljica Ana Klemenc je obrazložila, da so vsi člani sveta šole dobili poročili v 
gradivu. Večina članov sveta šole so točko 2. -obravnava poročila o uresničevanju 
Letnega delovnega načrta Osnovne šole Žirovnica za šolsko leto 2016/17 in točko 3.- 
obravnavo Letnega delovnega načrta Osnovne šole Žirovnica za leto 2017/18 
podrobno obravnavali že na svetu staršev in na pedagoškem sestanku. Ker ni bilo 
pripomb se sprejmeta sklepa in sicer: 
  
SKLEP ŠT. 4: Sprejme in potrdi se Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega 
načrta Osnovne šole Žirovnica za šolsko leto 2016/17.  
ZA :9     PROTI: 0 



 
SKLEP ŠT. 5: Sprejme in potrdi se Letni delovni načrt osnovne šole Žirovnica 
za šolsko leto 2017/18. 
ZA: 9     PROTI: 0 
 
AD4) 
Novela Vzgojnega načrta OŠ Žirovnica je dopolnitev Pravil šolskega reda v členu, ki 
se nanaša na uporabo mobilnega telefona v času šolskega pouka. Pripomb na 
dopolnitev ni bilo, zato se sprejme sklep in sicer: 
SKLEP ŠT.6 .. Sprejme in potrdi se noveliran vzgojni načrt šole.  
ZA: 9     PROTI: 0 
 
AD5) 
Ravnateljica Ana Klemenc je na kratko predstavila rezultate NPZ v 6. in v 9. razredu. 
V šestem razredu so bili rezultati nadpovprečni v primerjavi z državnim povprečjem 
pri vseh predmetih. V devetem razredu so bili rezultati pri angleškem jeziku višji od 
državnega povprečja, pri matematiki in slovenščini pa nekoliko nižji. Ti devetošolci so 
imeli tudi v šestem razredu podobne rezultate, le da je bila v devetem razredu med 
državnim in šolskim povprečjem pri matematiki in slovenščini razlika večja. Rezultati 
kažejo, da so devetošolci od šestega do devetega razreda v znanju matematike in 
slovenščine napredovali, čeprav so še vedno nekoliko zaostajali od državnega 
povprečja. V generaciji devetošolcev je bilo veliko učencev s posebnimi potrebami, 
kar je tudi vplivalo na nekoliko nižji povprečni rezultat. 
AD 6.) 
Dosedanjemu svetu šole poteče mandat 5.1.2018. Svet šole mora pričeti z 
aktivnostmi za imenovanje novega sveta šole, izvesti volitve v šoli in vrtcu. Obvestiti 
mora svet staršev, da v svet šole izvoli nove predstavnike in pozvati Občino 
Žirovnica, da v svet imenuje svoje predstavnike. 
 
SKLEP ŠT.7.: Začetek postopkov za imenovanje nove sestave sveta šole. 
ZA: 9     PROTI: 0 
 
AD 7.) 
Ravnateljica je obvestila člane sveta, da so bile določene spremembe na področju 
sistematizacije delovnih mest in sicer Poslovni sekretar VI, se je je preimenoval v 
Tajnika VIZ. Prišlo je tudi do sprememb v umestitvah J skupine v plačne razrede in 
pri tistih, kjer je prišlo do sprememb, so bili narejeni poračuni. 
 
Ravnateljica je predstavila tudi problem letos sprejetega otroka z močno alergijo, saj 
so starši ostalih otrok v vrtcu zahtevali, da se otroka izloči iz vrtca. Glede na to, da 
ima otrok vsa potrdila, da lahko obiskuje vrtec, se je delo v vrtcu in šolski kuhinji 
prilagodilo potrebam in zahtevam, ki jih je potrebno izvajati pri taki stopnji alergije. 
 
Zapisala:        Predsednik Sveta šole: 
Magda Papler        Matjaž Silič 


