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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

5. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v četrtek, 4. oktobra 2018,   

s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ Žiri. 

 

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

Suzana Vehar (predsednica), Kopač Tomaž, Lukančič Simon, Maja Brezovar, Karmen Reven, 

Vlasta Pečelin 

 

Opravičeno odsotni: Kravanja Miha, Silva Zajc  

 

Neopravičeno odsotni: Justin Jerman Maja, Novak Boris, Podobnik Matija 

 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder 

 

Ugotovljena je bila sklepčnost. 

 

 

Svet šole je soglasno sprejel naslednji 

 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 

 

2. Sprejem dnevnega reda 5. seje 

 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. seje z dne, 5. 6. 2018 

4. Postopek imenovanja ravnatelja 

5. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko 

leto 2017/2018; (poročata: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj, Andreja OBLAK KAVČIČ, pomočnica 

ravnatelja v VVE) 

6. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE  za šolsko leto 2018/2019;                              

(poročata: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj, Andreja OBLAK KAVČIČ, pomočnica ravnatelja v VVE) 

7. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2018/2019 za izvajanje novih zaposlitev v zavodu 

8. Poročilo ravnatelja o tekočem dogajanju na šoli 

9. Razno. 
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K 3. točki: 

Potrditev  zapisnika 4. seje z dne 5. 6. 2018,  realizacija sklepov;     

 

 Zapisnik 4. seje je objavljen na spletni strani šole. 

 

S K L E P  št. 5-1: 

Svet šole soglasno potrdi zapisnik 4. seje z dne 5. 6. 2018. 

 

 

K 4. točki: 

Imenovanje ravnatelja Osnovne šole Žiri 
 

Predsednica Sveta šole je obrazložila, da je po sklepu o imenovanju ravnatelja na prejšnji seji, 

ta sklep bil posredovan na Ministrstvo za šolstvo. Od tam so nam poslali osnutek pogodbe o 

zaposlitvi, ki je bila podpisana 28. 8. 2018. En izvod podpisane pogodbe smo vrnili na 

ministrstvo, kopijo pa  v vednost na občino. 

 

S K L E P  št. 5-2: 

Svet šole soglasno ugotavlja, da je postopek imenovanja ravnatelja OŠ Žiri, ki se je pričel  

5. 3. 2018 zaključen. 

 

K 5. točki: 

Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za 

šolsko leto 2017/2018 
 

Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Ravnatelj je povedal, da si realizacijo letnega načrta lahko preberemo v Poročilu o realizaciji 

letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šol. leto 2017/2018 in na kratko omenil: 

 

 Šolsko leto smo zaključili zelo uspešno, tako na področju znanja, kot na področju 

nacionalnega preverjanje znanja. 

 

 Nacionalno preverjanje znanja: priložena analiza je podrobna, rezultati so boljši od  

slovenskega povprečja. Analize so bile predstavljene tudi na učiteljskem zboru s predlogi 

za izboljšavo. Za rezultate gre zahvala dobrim učiteljem na razredni in predmetni stopnji. 

 

 Investicije: imamo nov asfalt na dvorišču in parkirišču pred šolo. Drugih večjih obnov 

nismo predvidevali zaradi gradnje športne dvorane.  

 

 Na ministrstvu za šolstvo smo kandidirali za sredstva za obnovo računalniške opreme in 

vzpostavitev brezžičnega omrežja. Opremo za polovico računalniške učilnice smo že 

zamenjali, dobavo druge polovice pričakujemo v letošnjem letu. V prihodnjem letu pa 

vzpostavitev mreže. Od podjetja Poclain Hydraulics smo prejeli 15 rabljenih računalnikov. 

 

 Izobraževanje učiteljev je bilo realizirano. 

 

 Finančno poslovanje je pozitivno. 
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Za Vzgojno-varstveno enoto je podal obrazložitev k poročilu  predstavnik Sveta staršev vrtca, 

Simon Lukančič: 

 

 Po kurikulumu je bilo realiziranih večina zastavljenih ciljev, projektov in aktivnosti. 

 

 Poudarjeno je povezovanje vrtčevskih skupin s šolo in sodelovanje z lokalno skupnostjo.  

 

 Izpostavil je gibanje v naravi, ki zaradi gradnje ne bo okrnjeno. 

 

 Svet staršev vrtca je pripravil poročilo, ki bo na vpogled vsem staršem (priloga 5). 

 

 Pohvalil je delo strokovnih delavk, ki poleg osnovne vzgojno varstvene dejavnosti uspejo 

izvajat dodatni program in številne projekte. 

 

Besedo je prevzela Maja Brezovar, vodja projekta Erasmus + in na kratko predstavila 

delovanje v lanskem letu končanem projektu »I feel wood for good«. Ob oddaji zaključnega 

poročila smo bili pozvani na »check up«, tako da smo udeležencem dodatno poslali Potrdila o 

udeležbi na mobilnosti.  

Kot investicijo je izpostavila t. i. Učilnico v naravi, ki je nova pridobitev naše šole. S partnersko 

šolo s Poljske smo kandidirali na novem Erasmus projektu. Uradnega odgovora še nismo 

prejeli. Tema projekta je deljenje dobrih praks učenja po šolah, ki bi jih lahko vpeli v šolsko 

delo. 

Ravnatelj je pohvalil delo koordinatorke. 

 

Prisotni na Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole in VVE niso imeli pripomb in 

vprašanj. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P  št. 5-3: 

Svet šole sprejme Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko 

leto 2017/2018 skupaj s prilogami. 

 

 

K 6. točki: 

Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE  za šolsko leto 2018/2019   

 

Gradivo je bilo priloženo vabilu.  

 

Ravnatelj je najprej omenil nekaj popravkov. Pri projektih smo dodali Raziskovalne naloge in 

projekt Popestrimo šolo (str. 5), pa tudi sodelovanje s pobrateno šolo iz Surčina (str. 7). 

 

In na kratko izpostavil: 

 

 obeta pa se nam sodelovanje s prištinsko šolo s Kosova, s katero smo stike navezali preko 

podjetja M Sora. 

 

 Šolski okoliš: imamo 550 učencev, v 26 oddelkih. 38 otrok je iz drugih šolskih okolišev. 

Starši lahko sami izberejo kam bodo otroke vpisali. 
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 Šole v naravi: izpeljali smo že dve šoli v naravi (plavalno v 5. r. in planinsko v 7. r.). V 

oktobru bo še plavalno opismenovanje za učence 3. r., čaka nas še naravoslovni tabor na 

Pohorju za 8. r.  in v januarju prihodnje leto za 6. r. še zimska šola v naravi na Črnem vrhu. 

 

 Investicije: nabava je vezana izključno na računalniško opremo, v vrtcu pa nabavo 

manjkajočih žaluzij in sanacijo teras. 

 

 Zaposlitve: imamo nekaj novih zaposlitev na račun povečanja števila oddelkov, 

nadomeščanja bolniških odsotnosti in upokojitev starejših delavcev. Letos se bodo upokojili 

4 sodelavci. 

 

 Šolska ambulanta: delo v zobni ambulanti poteka brez posebnosti 

 

 Prehranjevanje na šoli: na ministrstvo smo morali sporočiti, da imamo program glede 

prehrane, zato je v Letnem delovnem načrtu bolj obširno opisano (str. 21). 

 

 V letošnjem letu planiramo snemanje promocijskega filma »Naša šola in naš kraj« (v 

prilogi 3 dodano pod interesne dejavnosti). Ker je snemanje povezano s stroški, smo na 

žirovska podjetja poslali prošnje za sponzorstvo. 

 

 Ravnatelj je omenil problem organizacije šolskih prevozov. V prejšnjem mesecu nam je 

potekla triletna pogodba s prevoznikom. Objavili smo nov razpis, kamor se je edini  prijavil 

isti prevoznik. Predlagane cene prevozov so bile višje za do 105 %, kar za nas ni bilo 

sprejemljivo. Razpis smo razveljavili in ga bomo ponovili. Predstavniki staršev v Svetu 

staršev tako cen za dneve dejavnosti niso potrjevali. Ko bodo znane nove cene, jih bodo 

potrdili na korespondenčni ceni.  

 

 

Simon Lukančič, predstavnik Sveta staršev iz vrtca, je na kratko dodal k Letnemu delovnemu 

načrtu VVE: 

 

 pohvalil je delo nove vodje vrtca, 

 poudarek na skrbi za zdravje in varnost otrok, gibanje v vrtcu, dejavnosti se bodo 

beležile v koledar, 

 podana je vizija, prednostne naloge in cilji, veliko dodatnih programov. Na stroške 

programov ni bilo pripomb. Dejavnosti bodo objavljene na spletni strani vrtca, 

 projekt na nivoju vrtca - medgeneracijsko sodelovanje, 

 poudarek na spodbudnem učnem okolju, obnovljen zeliščni vrt, čutna pot, … 

 

Ravnatelj je dodal, da ugotavljamo, da imamo tudi v vrtcu vse več otrok priseljencev, zato smo 

se odločili za izobraževanje na temo »Le z drugimi smo vrtec Žiri« predavateljice Marjance 

Ajše Vižintin. Izobraževanja se bodo udeležili tudi učitelji šole. 

 

Predsednica Sveta šole je omenila Šolski sklad in predlagala, da se vključi v Letni delovni 

načrt oz. v poročilo.  

Predstavnik vrtca je omenil, da bi v primeru, da določene družine ne želijo biti izpostavljene, 

pomoč pa potrebujejo, finančno pomoč vseeno prejele. Zato je prosil, če je možno, da bi 

Pravilnik o delovanju šolskega sklada pregledali in po potrebi dopolnili. 
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Predsednica je predlagala, da se na naslednjo sejo povabi predsednika komisije Šolskega 

sklada. 

 

Na podano predstavitev ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 5-4: 

Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolo in VVE za šolsko leto 2018/2019 skupaj s 

prilogami.  

 

 

K 7. točki: 

Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2018/2019 za izvajanje novih zaposlitev v 

zavodu; 

 

Ravnatelj je na kratko obrazložil pomen sprejetja soglasja.  

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 5-5: 

Svet šole  daje soglasje zavoda za izvajanje novih zaposlitev v zavodu za šol. l. 2018/2019. 

 

 

K 8. točki: 

Poročilo ravnatelja o tekočem dogajanju na šoli 

 

Ravnatelj je prevzel besedo in povedal: 

 

 Šolsko leto smo pričeli z nekaj kadrovskimi težavami, ki pa smo jih uspešno razrešili. 

Imamo novo učiteljico tehnike in tehnologije, učiteljico matematike, ter novega 

pomočnika ravnatelja v šoli in v vrtcu. 

 

 Poletna šola v naravi je za nami. Letos ji je prisostvoval tudi dr. Strel starejši, ki je za 

strokovne delavce in učence pripravil izobraževanje v zvezi z alergijami. 

 

 Izpeljali smo Planinsko šolo. 

 

 gradnja nove športne dvorane se je pričela. Ravnatelj prisostvuje na tedenskih 

sestankih. Nadzornik nad deli je Lokainvest d.o.o. iz Škofja Loke. Gradbišče se snema 

24 ur. Dela potekajo po načrtih.  

 

 S strani učiteljic zgodovine je prišla pobuda, da bi ob 100-letnico konca 1. svetovne 

vojne 9. ali 11. novembra v šolskem parku posadili lipo miru. Program zajema 

delavnico za 9. razrede, iz katere bo sledila razstava v večnamenskem prostoru … 

Vlasta Pečelin je dodala, da je prišla ideja o posaditvi iz starih šolskih kronik, iz 

katerih je bilo razvidno, da so tudi pred 100 leti v spomin na veliko vojno učenci 

takratne šole posadili lipo, ki danes ne raste več. Predsednica je ob tej priliki na 

dogodek povabila tudi predstavnike v Svetu šole. 
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 Včeraj je bil v kinodvorani dobro obiskan film Gajin svet, ki smo ga za učence in 

njihove starše organizirali ob tednu otroka. Sledilo mu je predavanje za starše o 

zlorabah na internetu. 

 

 

 

K 9. točki: 

Razno 

Predstavnik sveta staršev je posredoval vprašanje enega od staršev vrtca v zvezi s sprejemom 

otrok v vrtec med letom. Kako je možno, da je bil kljub čakalni listi, na kateri so čakajoči, 

med letom (v 1. starostno obdobje) sprejet otrok. 

Ravnatelj je povedal, da obstaja Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, normativi obstajajo, občina 

jih lahko poveča za 2 otroka. O sprejemu v vrtec odloča komisija. Bo pa ravnatelj zadevo 

preveril in podal odgovor.  

 

Pobuda predstavnika Sveta šole, da se starše obvesti, naj medtem ko pospremijo otroke v šolo 

oz. vrtec, avtomobilov na parkirišču ne puščajo prižgane. 

 

Pobuda predsednice Sveta šole po obnovitvi Poslovnika o delovanju sveta zavoda. 

Prisotni so se strinjali, da se pripravi osnutek in se ga pošlje v predlog predstavnikom Sveta 

zavoda. Le ti ga bodo pregledali, podali pripombe, ga uskladili in na naslednji seji potrdili. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.40. 

 

 

 

Žiri, 19. 10. 2018 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE: 

Damijana JESENKO CAPUDER    Suzana VEHAR 


