
________________________________________________________________________ 

1. seja – 5. 10. 2021 

 

1 

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 torek, 5. oktobra 2021, s pričetkom ob 

18. uri preko spletne aplikacije zoom.                             

 

 

PRISOTNI:  

 

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

Maja Justin Jerman, Andraž Tušek, Boštjan Filipič, Polona Mohorič Poljak, Tanja Ficko 

Trček, Polona Burnik, Petra Cankar, Jerneja Likar, Vida Pondelek, Nastja Šink. 

 

Odsoten: Matija Podobnik 

 

Vabljeni: Vesna Krvina, Miha Mlinar 

 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder 

 

 

V skladu s 13. členom Poslovnika o delu Sveta OŠ Žiri in VVE (v nadaljevanju Poslovnika) prvo 

sejo Sveta šole v novi sestavi skliče ravnatelj, do izvolitve  predsednika Sveta šole pa jo vodi 

najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član Sveta zavoda.  

     

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. Razno. 

 

 

1. Izvolitev mandatno-verifikacijske komisije 

  

V skladu s 15. členom Poslovnika Svet zavoda izmed (novih) članov izvoli mandatno – 

verifikacijsko komisijo. Komisija ima predsednika in dva člana. (mandatno – verifikacijska 

komisija bo preverila pravilnost volitev oziroma imenovanja). 
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S K L E P  št. 1-1: 

Svet šole soglasno izvoli mandatno-verifikacijsko komisijo v sestavi: 

- Andraž Tušek, predsednik     

- Polona Mohorič Poljak, članica      

- Nastja Šink, članica 

 

 

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

 

V skladu z 17. členom Poslovnika je predsednica volilne komisije Vesna Krvina mandatno-

verifikacijski komisiji na seji poročala o volitvah predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda. 

 

Ker je seja potekala preko spleta, si je komisija posredovane dokumente ogledala na ekranu:  

-poročilo o volitvah predstavnikov zaposlenih, potrdila o izvolitvi,  

-sklep o izvolitvi zunanjih članov -  predstavnikov ustanovitelja,  

-sklep o izvolitvi predstavnikov staršev sveta šole in vrtca.  

 

 

4.  Sprejem ugotovitvenega sklepa o imenovanju članov            

 

Na podlagi predloženih dokumentov je mandatno-verifikacijska komisija v skladu z 17. 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  12. 5. 2021 so bile izvoljene: Polona Burnik, Petra Cankar, Jerneja Likar, Vida 

Pondelek in Nastja Šink. 

 

2. Občinski svet Občine Žiri je na svoji 13. redni seji 3. 6. 2021 imenoval tri predstavnike 

ustanovitelja v Svet šole in sicer: Andraža Tuška, Matijo Podobnika in Majo Justin 

Jerman.  

 

3. Svet staršev OŠ Žiri je na sestanku 23. 9. 2021 izvolil Polono Mohorič Poljak in Tanjo 

Ficko Trček za predstavnici staršev šole v Svetu šole. 

 

4. Svet staršev vrtca je na sestanku 23. 9. 2021 izvolil Boštjana Filipiča za predstavnika 

staršev vrtca 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 18. člena Poslovnika Svet šole razglaša izid volitev v Svet šole v katerega so bili 

izvoljeni oz. imenovani: Maja Justin Jerman, Matija Podobnik, Andraž Tušek, Boštjan 

Filipič, Tanja Ficko Trček, Polona Mohorič Poljak, Polona Burnik, Petra Cankar, Jerneja 

Likar, Vida Pondelek in Nastja Šink.  

 

V skladu s 23. členom Poslovnika traja mandat članom Sveta šole štiri leta, šteto od dneva 

konstituiranja. 
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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 

 

Prisotni so za predsednico predlagali Vido Pondelek, za njeno namestnico pa Majo Justin 

Jerman. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P št. 4-1: 

Svet šole izvoli za predsednico Vido Pondelek, za namestnico predsednice pa Majo Justin 

Jerman. 

 

Vodenje seje je prevzela novoizvoljena predsednica. 

 

 

7. Seznanitev s Poslovnikom Sveta OŠ Žiri in VVE 
 

Spletna povezava do Poslovnika o delu Sveta šole je bila članom posredovana skupaj z vabilom. 

Poslovnik je objavljen na spletni strani šole. 

 

Ravnatelj je prevzel besedo in povedal, da je bil na prejšnji seji Sveta šole Poslovnik dopolnjen 

v določbah v zvezi z izvajanjem sej na daljavo. Dopolnjeni so bili 4., 45. in 69. člen  Poslovnika. 

Objavljen je na spletni stani šole. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

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. 

 

 

8. Razno 

 

Ravnatelj je povedal, da je članu Pritožbene komisije, Simonu Lukančiču, prenehal status 

starša v vrtcu. 

Šola mora po 60. c členu Zakona o osnovni šoli imenovati pritožbeno komisijo. Komisija ima 

4-letni mandat. Imenovana je bila 29.9.2020. V komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od 

katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. Komisija se sestane v primeru 
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pritožb v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca. Izmed članov 

predsednik sveta šole imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem primeru.   

 

S K L E P  št. 9-9: 

Svet šole je soglasno sprejel sklep o spremembi člana v Pritožbeni komisiji. Namesto Simona 

Lukančiča se v komisijo imenuje Boštjana Filipiča. 

Od 5.10.2021 pritožbeno komisijo sestavljajo: Irena Jelenc, Nataša Markelj Kosmač, Polona 

Maček, Petra Novak, Mateja Leskovec, Nives Bolčina, Mojca Miklavčič, Vlasta Pečelin, 

Mateja Gantar, Barbara Tavčar, Elizabeta Proj, Sebastjan Pivk in Boštjan Filipič.  

 

Sklep o spremembi člana v pritožbeni komisiji je priložen zapisniku Sveta šole. 

 

Ravnatelj je članom novo izvoljenega Sveta šole zaželel uspešno delo in čim boljše sodelovanje 

s šolo. 

  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. 

 

Žiri, 7. 10. 2021 

 

 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE : 

Damijana JESENKO CAPUDER   Vida PONDELEK  


