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ZAPISNIK 2. redne seje Sveta šole, 

 

v šolskem letu 2021/2022, ki je bila v četrtek, 3. 3. 2022 ob 18. uri v zbornici OŠ Ig 
 

PRISOTNI:  

• predstavniki šole - Aleš Bućan, Edina Gerzić, Aleksandra Kunovar, Katarina Vinšek, Andrej Župec 

• predstavnika staršev - Petra Stepan, Uroš Krese, Špela Brložnik 

• predstavnika ustanovitelja - Mojca Kučič, Jožica Drobnič, Mirko Merzel 

• ravnateljica mag. Tanja Rozman 

• računovodkinja Vesna Petrač 

• pomočnica ravnateljice Barbara Flajnik 
 

 

Dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta šole in korespondenčne seje 
3. Potrditev Samoevalvacije za leto 2021 
4. Potrditev Letnega poročila za leto 2021 
5. Potrditev Programa dela za leto 2022 
6. Potrditev Poročila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2021 
7. Predlogi za pobude in dopolnitve Poslovnika sveta šole 
8. Predlogi, pobude 
9. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2021 

 

 
K 1. točki 
 

SKLEP št. 1: Člani Sveta šole potrjujejo dnevni red 2. redne seje Sveta šole v šolskem letu 2021/22. 
 

K 2. točki 
SKLEP št. 2: Člani Sveta šole potrjujejo zapisnik 1. redne seje Sveta šole in korespondenčne seje z dne, 
21. 12. 2021 v zvezi s sprejetjem usklajenih pravil delovanja šolskega sklada v skladu s 135. členom 
ZOFVI. 
 

K 3. točki 
SKLEP št. 3: Člani Sveta šole potrjujejo Samoevalvacijo za leto 2021. 
 

K 4. točki 
Predsednik Sveta šole odpre razpravo. 
Vprašanje člana Sveta šole: V poročilu je zapisano, da je bil eden izmed učiteljev na izobraževanjih za 
področje, ki ga ne poučuje. Zakaj se mu to omogoči,  oz. kako je možno, da se je udeležil izobraževanja, ki ni 
v sklopu njegove stroke in ali se zaveda (ga. ravnateljica), da bi bilo v primeru zunanjega nadzora, to sporno? 
Odgovor ravnateljice: Takšno izobraževanje ni sporno, saj dotični učitelj hodi z učenci v šole v naravi in ima 
opravljene primerne tečaje. Ker je zahtevane licence potrebno obnavljati, mora učitelj hoditi na tečaje, ki to 
omogočajo. Športnih šol v naravi v 5. in 6. razredu  ne moremo pokriti zgolj s šolskimi športnimi pedagogi - 
sploh letos, ko so šli v ŠVN tudi učenci 7. razredov, ki jim je zaradi epidemije v lanskem šolskem letu ŠVN 
odpadla. 
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Vprašanje člana Sveta šole: Če učitelj izrazi željo po izobraževanju, se mu le-to omogoči. Učitelj se izobražuje 
na drugih področjih, za svoje področje pa ne izrazi zanimanja? 
Odgovor ravnateljice: Učitelj ne čuti potrebe, da je potrebno na tistem področju znanje nadgrajevati.  
Vprašanje člana Sveta šole: Na šoli je le en učitelj za LUM. Opažamo, da naši otroci niso imeli predmeta nekaj 
časa, oziroma imajo nadomeščanja. Učitelj, ki poučuje,  pa se je udeležil že dveh športnih ŠVN. Zakaj pošiljati 
tega učitelja ob vseh učiteljih, ki poučujejo športno vzgojo? 
Odgovor ravnateljice: Učitelj ima potrebne licence. V lanskem šolskem letu pa ni bilo ugotovljeno, da bi bila 
realizacija na račun tega slabša.  
 
Vprašanje člana Sveta šole: Ali je za šolo cenovno bolj ugodno poslati svojega zaposlenega v ŠVN kot najeti 
zunanjega učitelja plavanja/smučanja? 
Odgovor ravnateljice: Da.  
 
Vprašanje člana Sveta šole: Programa v ŠVN 6. in 7. razreda sta se razlikovala. Učenci 6. razreda so imeli zgolj 
3 dni smučanja, medtem ko so učenci 7. razreda smučali vseh 5 dni. Zakaj je odpadlo smučanje 1. in 5. dan v 
ŠVN za 6. razred? 
Odgovor ravnateljice: Bom še podrobno raziskala. Težava je bila predvsem v tem, da sta bili ŠVN za oba 
razreda zaporedni ena za drugo. Tako učenci 6. razreda niso imeli možnosti prej pomeriti opremo. Le-to so 
naredili 1. dan ŠVN, kar jim je najverjetneje vzelo več časa, kot so načrtovali. Zadnji dan je bilo po programu 
načrtovano plavanje, vendar je bilo odpovedano zaradi nekaj pozitivnih testov na Covid-19. 
 

SKLEP št. 4: Člani Sveta šole so potrdili Letno poročilo za leto 2021. 
 

K 5. točki 
Predsednik Sveta šole odpre razpravo. 
 
Vprašanje člana Sveta šole: V Programu dela je med dejavnostjo naveden tudi prevoz. Ali to pomeni, da se 
bo omogočila tudi učencem podružničnih šol udeležba na interesnih dejavnosti, ki se izvajajo v matični šoli? 
(če ja, je to seveda pohvalno). 
Odgovor ravnateljice: Učencem PŠ Iška vas bomo omogočili/zagotovili prevoz do Iga v športno dvorano in 
računalnico. Na podružničnih šolah želimo učencem ponuditi dodatne dejavnosti. Tako bomo izvedli v OPB 
tečaj rolanja na prenovljenem igrišču – učitelja Manca Hace in Luka Želimorski imata opravljene ustrezne 
tečaje. Podobno bomo iskali možnosti za dejavnosti na PŠ Golo, saj imajo tudi tam novo igrišče.  
 
Vprašanje člana Sveta šole: Pričeli naj bi tudi s projektom Montessori. Lahko poveste kaj več o tem? 
Odgovor ravnateljice: Učiteljica, ki bo projekt izvajala, si želi poskusiti drugačen pristop  učenja z rekviziti 
za I. triado. V kolikor bo projekt lepo stekel in se izkazal za pozitivno izkušnjo, bo učiteljica s tem nadaljevala 
tudi naprej.  
 
Vprašanje člana Sveta šole: V Programu dela je zapisano, da si želite povečati udeležbo staršev na šoli za 
starše. Ali je udeležba slaba? 
Odgovor ravnateljice: Da. Poskusili bomo poiskati teme, ki jih starši potrebujejo. Ena izmed idej za večjo 
udeležbo staršev je, da se tovrstna predavanja izvedejo v sklopu roditeljskih sestankov.  
 
Vprašanje člana Sveta šole: Kako je z nadarjenimi učenci? Zadnji dve leti niso bili testirani – ali se bo le-to 
ponovno vzpostavilo? 
Odgovor ravnateljice: Šola nima svoje psihologije in smo odvisni od zunanje. Testiranje je bilo zaradi njene 
odsotnosti dvakrat odloženo. Kljub temu so učitelji sproti izpolnjevali obrazce in učence  vabili k ISP uram za 
nadarjene učence. Testiranja se načeloma izvajajo v 4. razredu, zaradi zamud pa bo potrebno le-ta izvesti za 
tri generacije učencev.  
 

SKLEP št. 5: Člani Sveta šole so potrdili Program dela za leto 2022. 



  
 

K 6. točki 
Računovodkinja predstavi poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan,  31. 12. 2021. 
Poročilo ni bilo priloženo k vabilu. 

 
SKLEP št. 5: Inventurni elaborat bo članom Sveta posredovan naslednji delovni dan. Člani Sveta bodo 
svoje soglasje k potrditvi poročila posredovali preko elektronske pošte. 

 
K 7. točki 
Člani Sveta zavoda so poslovnik pregledali, vendar predlagajo, da šola pripravi osnutke sprememb,  o 
katerih bi potem razpravljali na naslednji seji.  
 

SKLEP št. 6: Predstavniki šole do junijske seje pripravijo osnutke sprememb Poslovnika Sveta šole.  
 

 K 8. točki 
- Predsednik Sveta posreduje informacije v zvezi z okrožnico MIZŠ glede nove sestave Sveta šole. 

Svet šole se, v skladu z novim zakonom, sestoji iz 3 predstavnikov šole, 3 predstavnikov staršev in 
3 predstavnikov ustanovitelja. Nova sestava Sveta začne veljati po izteku mandata trenutne 
sestave. Ustanovitelj zavoda mora v roku 1 leta v ustanovitveni akt vnesti potrebne spremembe. 

- Predsednik sveta pove, da se 30. maja 2022 izteče mandat Pritožbeni komisiji. Imenovati bo 
potrebno 10 kandidatov nove Pritožbene komisije, od katerih mora biti vsaj šest strokovnih 
delavcev šole, dva starša in vsaj en zunanji član.  

 
SKLEP št. 7: Člani Pritožbene komisije bodo potrjeni preko korespondenčne seje po izteku mandata 
trenutne sestave Pritožbene komisije. 
 
- Zapisniki sej Sveta šole se v prihodnje objavijo na spletni strani OŠ Ig. Zapisnik je pred objavo 

poslan v pregled in potrditev članom Sveta šole.  
 

SKLEP št. 8: Člani Sveta šole se strinjajo, da so njihovi e-poštni naslovi znotraj sporočil vidni. 
  

- Eden od članov Sveta zastavi vprašanje glede Lopolisa in vpogleda v domače naloge. 
Odgovor ravnateljice: Na svetu staršev smo se o tem že pogovarjali. Strinjali smo se, da mora tudi 
otrok prevzeti svoj del odgovornosti in določene zadeve sam doma sporočati. Kolektiv šole je mnenja, 
da ne želimo, da aplikacije postanejo sredstvo komunikacije in da se zaradi tega izgublja medsebojni 
stik.  
 

- Vprašanje člana Sveta šole: Ali bo organizirano nujno varstvo za I. triado med stavko, ki je 
napovedana za 9. marec 2022? 
Odgovor ravnateljice: Da. Varstvo bo organizirano od 7 – 15h. Kuhinja ne bo obratovala – otroci bodo 
dobili le suhi obrok. Za otroke bodo poskrbeli delavci, ki ne stavkajo.  
 

- Vprašanje člana Sveta šole: V preteklosti smo imeli dobro prakso glede terminov roditeljskih 
sestankov. Letos so bili le-ti drugače izvedeni. Ali bi se lahko nadaljevala pretekla praksa, saj imajo 
nekateri starši več otrok in, v kolikor se termini pokrivajo, se ne morejo udeležiti sestankov? 
Odgovor ravnateljice: Termine je urejala pomočnica Barbara Flajnik. Vprašanje bo naslovljeno na 
njo.  
 

- Ravnateljica obvesti člane sveta zavoda, da bo na junijski seji pripravljen predlog za dvig cen šolske 
prehrane zaradi podražitve surovin in ostalih virov. Nove cene bi začele veljati z novim šolskim 
letom 2022/23. 
 



  
- Ravnateljica predstavi načrt ureditve otroškega igrišča na matični šoli. Učenci nujno potrebujejo 

zunanji prostor z igrali, ki jih šola zaenkrat nima. Pridobila je ponudbo v višini 20. 000 eurov. Hkrati 
predstavi idejo za zemljišče ob šoli, ki je trenutno neuporabno za učence. Vrhnjo plast bi bilo 
potrebno odstraniti in urediti, kar bi zneslo dodatnih 11. 000 eurov. Pozove člane Sveta šole po 
predlogih za pridobitev sredstev ali donatorjev, saj pri občini ni pridobila soglasja in financ za 
izvedbo projekta. 

 
- Ravnateljica prebere odprto pismo članom Sveta šole o začetku njenega mandata in delu na OŠ 

Ig.  
 

 
K 9. točki 
Za koledarsko leto 2021 je potrebno oceniti ravnateljici go. Biserko Vičič Malnar in go. Tanjo Rozman.  
Ocenitev delovne uspešnosti ravnateljice predstavi predsednik Sveta. Izpolnitev letnega programa ter 
zagotavljanje materialnih sredstev za delo zavoda so ovrednoteni z naslednjimi kriteriji: 

1. Realizacija obsega programa – do 25% 
2. Kakovost izvedbe programa – do 35% 
3. Razvojna naravnanost zavoda – do 35% 
4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5% 

Ocenjevalna lestvica nagrad se giblje med 2 in 5% letne plače ravnatelja.  
 

SKLEP št. 8:  
Člani Sveta zavoda ocenijo ravnateljici:  

- ga. Biserka Vičič Malnar je dosegla 66 % (1. kriterij 25%, 2. kriterij 25%, 3. kriterij 15% in 4. kriterij 
1%). Iz tega sledi, da se ge. Vičič Malnar izplača nagrada za redno delovno uspešnost v višini 3 
% letne plače ravnatelja. Pri izplačilu se upošteva sorazmerni delež za opravljeno delo v 
obdobju 1. 1. 2021 – 31. 8. 2021. 

 
- ga. Tanja Rozman je dosegla 100% (1. kriterij 25%, 2. kriterij 35%, 3. kriterij 35% in 4. kriterij 5%).  

Iz tega sledi, da se ge. Tanji Rozman izplača nagrada za redno delovno uspešnost v višini 5 % 
letne plače ravnatelja. Pri izplačilu se upošteva sorazmerni delež za opravljeno delo v obdobju 
1. 9. 2021 – 31. 12. 2021. 

 
 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15h.  
Ig, 9. 3. 2022 
 
Zapisnik zapisala:    
    

Edina Gerzić  

Predsednik Sveta šole: 
 

Aleš Bućan 
 


