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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

2. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v četrtek, 10. marca 2022,  

s pričetkom ob 18. uri v novi zbornici šole. 

 

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

Vida Pondelek, Andraž Tušek, Maja Justin Jerman, Polona Mohorič Poljak, Tanja Ficko Trček, 

Boštjan Filipič, Polona Burnik, Jerneja Likar, Nastja Šink. 

 

Odsotna: Petra Cankar, Matija Podobnik 

Vabljeni: Marijan Žakelj, Andreja Oblak Kavčič, Katarina Primožič. 

 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder 

 

 

K 1. točki dnevnega reda:  

Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 

Sejo je vodila predsednica Sveta šole, Vida Pondelek. Prisotnih je bilo 9 članov, ugotovljena je 

bila sklepčnost. Predsednica je povedala, da se seja snema za potrebe zapisnika. 

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  

Sprejem dnevnega reda 2. seje 

 

Predlagan dnevni red 2. seje: 
 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Sprejem dnevnega reda 2. seje. 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje z dne 5. 10. 2021. 

4. Obravnava in sprejem Letnega poročila za šolo in VVE za leto 2021. 

5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2022. 

6. Razno. 

7. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2021. 

Svet šole je soglasno sprejel 

SKLEP št. 2-1: Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme predlagani dnevni red 2. seje.  
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K 3. točki dnevnega reda:  

Potrditev zapisnika 1. seje z dne 5. 10. 2021, realizacija sklepov 

 

 Zapisnik 1. seje je bil priložen vabilu. Objavljen je tudi na spletni strani šole.  

 

Svet šole je soglasno sprejel 

SKLEP št. 2-2: Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 1. seje z dne 5. 10. 2021.  

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

Obravnava in sprejem Letnega poročila za šolo in VVE za leto 2021 

 Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Besedo je prevzel ravnatelj Marijan Žakelj in povedal, da je bilo prejšnje in tudi tekoče šolsko leto 

v znamenju virusa Covid-19. Zato v lanskem letu nismo uspeli realizirati plavalne šole v Savudriji 

za učence 5. razredov in smučarske šole v Cerknem za  učence 6. razredov. Ker nastanitve niso bile 

možne, smo učence dnevno vozili plavat v Železnike in smučat na Soriško planino.  

Omenil je tudi Nacionalno preverjanje znanja. Rezultati in analiza dosežkov učencev na 

nacionalnem preverjanju znanja za 6. in 9. razrede so razvidni v Poročilu ravnatelja Svetu zavoda 

OŠ Žiri o izpolnitvi programa za leto 2021 (priloga 3). V 6. r so se preizkusili v angleščini, 

matematiki in slovenščini. V 9. r pa v slovenščini, matematiki in zgodovini. V 9. razredih so bili 

rezultati pri slovenščini prvič pod slovenskim povprečjem. V 6. razredih pa so bili rezultati pri 

angleščini prvič nad slovenskim povprečjem. Rezultati so realni, pri NPZ-jih so sodelovali tudi 

učenci, ki potrebujejo individualno pomoč. 

V lanskem letu je bilo izvedenih nekaj investicij. Med počitnicami smo opremili novo šolsko kuhinjo 

v vrednosti 121.000 € in novo jedilnico s kapaciteto 200 stolov. 

S strani ministrstva smo, za delo na daljavo, pridobili kar nekaj računalnikov za učence. 

 

Ker na povedano ni bilo vprašanj, je besedo prevzela pomočnica ravnatelja v vrtcu Andreja Oblak 

Kavčič in poročala o delu v vrtcu.  Do januarja 2021 je vrtec deloval v omejenem obsegu. Starši so 

morali otroke v vrtec prijavljati in dokazovati, da so upravičeni do nujnega varstva. Šele v 

spomladanskem času so nadaljevali z dejavnostmi in začetimi projekti. Kljub nenehnim 

prilagajanjem v zvezi s korona virusom so v celoti izvedli projekt Zdravje v vrtcu. Do septembra je 

bila tema projekta 'Počutim se dobro', ki je bila kasneje nadgrajena v 'Oblikujem sebe in svojo 

skupnost', s poudarkom na zdravem življenjskem slogu. Otroci so aktivno sodelovali pri obdelavi 

vrtička. Ker v l. 2021 niso izvedli tradicionalne izmenjave semen na Kržišnikovem vrtu, so semena 

in sadike razstavili kar na vrtičku, kjer so jih otroci lahko vzeli in posadili doma. V sklopu projekta 

trajnostne mobilnosti, so v spomladanskem času izvedli dejavnosti za spodbujanje uporabe 

nemotoriziranih oz. okolju prijaznih prevoznih sredstev. V sklopu evropskega projekta Popestrimo 

šolo, so zaključili dvoletni projekt 'Palček gibalček'. Pri otrocih, ki so v projektu sodelovali dve leti 

je bil viden napredek na gibalnem področju. Vodila ga je učiteljica športa, Klavdija Oblak. V 

mesecu aprilu in maju pa je učiteljica Sabina Kramer 6 ur na teden vodila angleške urice za 

predšolske otroke. 

Otroci so imeli zaradi daljših in pogostejših odsotnosti kar precej težav ob vračanju nazaj v vrtec, 

tako da so veliko dejavnosti namenili individualnemu pristopu do teh otrok. 

Ob koncu šolskega leta so obiskali Kekčevo deželo, letovali so na Vojskem, izvedene so bile 

zaključne prireditve za starše. Vsakoletno igrico pa so vzgojiteljice  zaigrale otrokom po skupinah. 

Spomladanskih delavnic s starši in srečanja s starimi starši pa žal, zaradi že znanih ukrepov, niso 

uspeli izvesti. 
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Ob zaključku je vodja omenila še težavo, s katero se srečujejo v vrtcu, to je pomanjkanje logopedov. 

Na povedano ni bilo vprašanj in pripomb. 

 

Obrazložitev k finančnemu poročilu za šolo in VVE za preteklo leto je podala računovodkinja 

Katarina Primožič. Povedala je, da je finančno poročilo ločeno za šolo in vrtec. 

Tako šola kot vrtec sta poslovala pozitivno. Podatki iz lanskega leta so neprimerljivi s prejšnjimi, 

zaradi že znanih razlogov. 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. 2021  in Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2021. 

Drugih vprašanj in pripomb na podana poročila ni bilo. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 2-3: 

Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Letno poročilo za šolo in VVE za leto 2021 skupaj s 

prilogami. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda:  

Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2022 

 Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Finančni načrt je pripravljen ločeno za šolo in vrtec, narejen po smernicah in na osnovi sklepov 

ministrstva in občine, v primeru da bo pouk normalno potekal. Financiranje s strani MIZŠ imamo 

potrjeno le do konca meseca avgusta. S strani občine, pa so sredstva odobrena na osnovi naših 

izračunov, vendar je pričakovati skozi leto še spremembe. Ravnatelj je dodal, da so bila odstopanja 

zaradi Covid situacije, ko smo določena sredstva namenili ureditvi prezračevanja prostorov. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 2-4: 

Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Finančni načrt za leto 2022. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

Razno 

Predsednica je omenila spremembo 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja, ki ureja sestavo svetov zavodov. Sprememba velja od januarja 2022. Namesto 

dosedanjih 11 članov bo v novi sestavi devet članov, to so trije predstavniki ustanovitelja, trije 

predstavniki zaposlenih in trije predstavniki staršev. Svet zavoda se bo po novem oblikoval šele z 

novim mandatom, tako da trenutni, v svoji zasedbi, nadaljuje svoje delo do konca mandata. Na 

občino smo poslali zaprosilo za uskladitev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda OŠ Žiri. 

Prenovila so se Pravila šolskega sklada. Po novem lahko krajani v šolski sklad namenite del 

dohodnine. Podrobnosti si lahko preberete v prenovljenih pravilih na spletni strani šole. 

 

Ravnatelj je prevzel besedo in na kratko poročal s sestanka sveta staršev. Omenil je projekta 

Erasmus+ in povedal da smo v zadnjem letu izvedli tri mobilnosti iz projektov Erasmus+: V 

septembru se je pet naših učencev v sklopu projekta 'Smart Waste Managers', odpravilo na Poljsko. 

V decembru smo po projektu 'Play against bullying' gostili partnerske šole iz Portugalske, Španije, 

Poljske, Romunije in Turčije. V marcu pa so se naši učenci v okviru istega projektu udeležili 
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izmenjave v Turčiji. Prihodnji teden pa k nam prihajajo gostje iz partnerskih šol iz projekta 'Smart 

Waste Managers'. Več o projektih si lahko preberete na spletni strani šole. 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu naši učenci sodelujejo na tekmovanju Mladih raziskovalcev 

Slovenije. Pripravili so 14 raziskovalnih nalog, ki jih bodo javno predstavili najprej na šoli, konec 

meseca marca pa tudi na regijskem tekmovanju v Naklem. Teme nalog se nanašajo na naše domače 

okolje in žirovsko občino. Naloge in rezultate si lahko pogledate na spletni strani šole. Ravnatelj je 

pohvalil učence in se zahvalil njihovim mentorjem.  

Povedal je tudi da priprave na naslednje šolsko leto že potekajo. Poskušali bomo ustreči pobudi 

staršev po krožku računalništva in nadaljevanju računalniškega opismenovanja učencev v višjih 

razredih. 

 

Predstavnik staršev iz vrtca je opozoril, da se stanje glede jutranjega parkiranja pred vrtcem ni 

izboljšalo. Pomočnica ravnatelja v vrtcu je odgovorila, da je starše že dvakrat opozorila preko 

eAsistenta. Javili so se predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Žiri, ki naj bi izvajali 

nenapovedane kontrole na parkirišču in starše opozarjali. Ker se stanje ne izboljša, so si bili 

prisotni enotni, da naj se za pomoč pozove policijo. 

 

Pod točko Razno ni bilo drugih vprašanj in pobud.  

 

 

K 7. točki dnevnega reda:  

Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2021 

 

Vabilu je bilo priloženo Poročilo ravnatelja o izpolnitvi programa za leto 2021 in pojasnila pri 

Ugotavljanju redne delovne uspešnosti ravnateljev. Predsednica je prebrala okrožnico ministrstva. 

Od julija 2020 se ponovno uporabljajo odločbe glede izplačila redne delovne uspešnosti ravnatelja. 

Za delovno uspešnost se lahko določi najmanj 2% in največ 5% njegove osnovne plače. Glede na 

izjemne razmere v letu 2021, ministrstvo svetom zavodov priporoča, da za delovno uspešnost 

ravnatelja namenijo 5% letne mase njihove osnovne plače. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 2-5: 

Za redno delovno uspešnost ravnatelja, Marijana Žaklja se nameni 5% njegove letne mase 

osnovne plače. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 2-6: 

Po izvedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je ravnatelj, Marijan Žakelj dosegel 100 % vrednosti 

meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost v letu 2021.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.10. 

 

 

Žiri, 28. 3. 2022 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE: 

Damijana JESENKO CAPUDER    Vida PONDELEK 


