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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

Z A P I S N I K 
 

3. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v četrtek, 29. septembra 2022,   

s pričetkom ob 18.30 v zbornici šole. 

 

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

Vida Pondelek (predsednica), Tanja Ficko Trček, Polona Mohorič Poljak, Boštjan Filipič, 

Matic Cankar, Andraž Tušek, Polona Burnik, Petra Cankar, Jerneja Likar, Nastja Šink. 

 

Opravičeno odsotna: Maja Justin Jerman. 

Neopravičeno odsoten: Matija Podobnik. 

 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder 

 

Besedo je prevzela predsednica Sveta šole in ugotovila sklepčnost. Prisotnih je 9 članov. 

Na sejo je bil, poleg starega predstavnika, vabljen tudi novi predstavnik staršev vrtca, Matic 

Cankar. 

 

Predlagala je  naslednji d n e v n i   r e d : 

 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti; 

 

2. Sprejem dnevnega reda 3. seje;  

 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje z dne, 10. 3. 2022; 

4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za 

šolsko leto 2021/2022; (poroča: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj) 

5. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ 

Žiri za šolsko leto 2021/2022;  

6. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko leto 2022/2023;                              

(poroča: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj) 

7. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto 

2022/2023;  

8. Sprejem Publikacije o življenju in delu vrtca za šolsko leto 2022/2023; 

9. Razno (predlogi, pobude in vprašanja). 

 

S K L E P  št. 3-1: 
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Svet šole je soglasno sprejel predlagani dnevni red za 3. sejo Sveta šole. 

 

K 3. točki: 

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. seje z dne, 10. 3. 2022; 

 

Zapisnik 2. seje je objavljen na spletni strani šole.  

Predsednica Sveta šole je povedala, da so bili vsi sklepi prejšnje seje uresničeni. Na pripombo 

v zvezi s parkiranjem pred vrtcem ugotavljajo, da se je situacija izboljšala. Bo pa potrebno 

nadaljevati z aktivnostmi opozarjanja. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

S K L E P  št. 3-2: 

Svet šole je soglasno potrdil zapisnik 2. seje z dne 10. 3. 2022. 

 

 

K 4. točki: 

Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko 

leto 2021/2022 

 

Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.  

 

Ravnatelj, Marijan Žakelj je na kratko povzel dogajanje v lanskem šolskem letu: 

 zaradi korone je bilo od novembra do februarja delo v šoli prilagojeno. Upoštevali smo 

priporočila in ukrepe glede nošenja mask in testiranja. Z nekaterimi starši je imel 

osebne razgovore. Še vedno se dva učenca šolata na daljavo. 

 izpeljane so bile vse šole v naravi. Za prihodnje leto smo plavalno šolo iz Savudrije 

prestavili na Debeli Rtič.  

 zaradi povečanega števila okužb, ob tednu otroka v oktobru, nismo izpeljali 

tradicionalnega  ŽIR- ŽAV-a. 

 naši učenci so bili na tekmovanjih iz znanj zelo uspešni. Na državnem nivoju so prejeli 

15 zlatih priznanj, na 12 različnih področjih. Pohvalil je delo učencev in njihovih 

mentorjev. 

 izpostavil je projekt Mladi raziskovalci za razvoj Žirov. Izdelanih je bilo 14 nalog, dve 

sta na državnem tekmovanju prejeli srebrno priznanje. Naša šola po izdelavi nalog še 

vedno prednjači pred ostalimi gorenjskimi šolami.  

 zaključil se je projekt Erasmus+ »Smart Waste Manegers (Pametni upravljalci 

odpadkov), za katerega smo prejeli evropski certifikat kakovosti. 

 Projekt Šolski vrt je deloval tudi čez poletje. Pobrali so že pridelke jagodičevja, sadnega 

drevja in visokih gred. 5-letni projekt je sofinanciran s sredstvi RAS (Razvojne agencije 

Sora). V sklopu projekta deluje tudi Vrtnarski krožek. Učenci redno obiskujejo vrt, 

imajo tudi učilnico v naravi.  

 Nacionalno preverjanje znanja: rezultati so bili, kljub korona virusu, primerljivi. V 9. 

razredih so preverjanje znanja opravljali pri tehniki in tehnologiji, matematiki in 

slovenščini. V 6. razredih pa pri matematiki, slovenščini in angleščini. Naša šola je več 

ali manj nad slovenskim povprečjem, pri angleščini v 6. r pa malo pod povprečjem. 

Vsako leto slabši rezultati porajajo vprašanje smiselnosti in pravilnosti izbire nalog. 

Ravnatelj ne verjame, da se je znanje učencev toliko poslabšalo. Problem je v pravilni 

izbiri in pripravi nalog.  
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 večjih investicij v lanskem šolskem letu ni bilo. Opremili smo nekaj učilnic in 13. 

oddelek vrtca.  

 

Podrobnejše poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta so člani sveta šole prejeli po e-

pošti. 

  

Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb. 

S K L E P  št. 3-3: 

Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za 

šolsko leto 2021/2022 skupaj s prilogami. 

 

 

K 5. točki: 

Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri 

za šolsko leto 2020/2021 

 

Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti. 

 

Ker je pomočnica ravnatelja v vrtcu, Andreja Oblak Kavčič, odsotna je poročilo za vrtec  

podala njena namestnica, Urška Trček: 

 šolsko leto v vrtcu je potekalo po modelu B, tako da je bil vrtec odprt in je deloval v 

celoti, po priporočilih in navodilih NIJZ. Skupine so se združevale le v manjšem obsegu 

v tako imenovanih mehurčkih. 

 v vrtcu je bilo v 12. oddelkih vključeno 213 otrok. 

 projekti, ki so jih izvajali na nivoju vrtca: Varno s soncem, Zdravje v vrtcu, Mali sonček 

in Palček gibalček. 

 projekti na nivoju oddelkov pa so pokrivali področja glasbe, likovne umetnosti, lutk, 

družbe in narave in medosebnih odnosov. 

 kljub omejitvam so v živo izvedli delavnice in prireditve za starše, tudi igrico 

vzgojiteljic, spomladanske nastope, izmenjavo semen na Kržišnikovem vrtu, zaključne 

prireditve v vseh skupinah,… 

 prav tako so realizirali obogatitvene dejavnosti, kot so lutkovni abonma, ure pravljic v 

knjižnici, Mali sonček, obisk Narodne galerije, zaključne izlete: obisk Kekčeve dežele, 

letovanje v Osilnici, obisk Lutkovnega gledališča v Ljubljani in dodatne dejavnosti, ki 

so zajemale osnove motorike, plesni tečaj, angleške urice in pevski zbor. 

 vse zastavljene prednostne naloge: vrednote, gibanje, samostojnost in hospitacije so 

realizirali, evalvirali in preverili uspešnost.  

 sodelovali so v Množičnem teku vrtcev in šol, imeli so obisk policista, gasilcev, filmsko 

vzgojo, obisk Glasbene šole Škofja Loka, obiskali so Zeljarstvo Lojz, imeli kostanjev 

piknik, jesenske in zimske pohode, strokovne delavke so izdelovale voščilnice za 

upokojence in stanovalce DSO, imeli so obisk lovca, tudi Slovenski tradicionalni zajtrk, 

pred novim letom pa so hodili po domovih starejših občanov in pod okni peli božične 

pesmi, obiskal jih je Dedek Mraz, vzgojiteljice pa so pripravile že tradicionalno igrico, 

tokrat je bila to Bobek in barčica. Spomladi so imeli srečanja s starši, obisk Glasbene 

šole pihalnega orkestra Alpina, urejali so vrtiček, šli na pohod v Zalo, … 

 vzgojiteljice so se izobraževale preko spletnih predavanj in izobraževanj v zavodu. 

 na praksi so imeli dijakinje iz Srednje šole Veno Pilon in Srednje vzgojiteljske šole iz 

Ljubljane. 
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 sodelovali so tudi z zunanjimi institucijami (z Zobno preventivo, Vrtcem Sv. Ane, 

ambulanto Polhek, Rdečim Križem, Občino Žiri, Ljudsko knjižnico in društvi v kraju). 

 

Ob zaključku je povedala, da so bili zadovoljni in veseli, da so uspešno zaključili šolsko leto in 

da se bodo trudili za dobro delo še naprej. 

 

Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb. 

S K L E P  št. 3-4: 

Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ 

Žiri za šolsko leto 2021/2022 skupaj s prilogami. 

 

K 6. točki: 

Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko leto 2022/2023 

 

Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti. 

 

Ravnatelj, Marijan Žakelj je ponovno prevzel besedo in poudaril glavne cilje: 

 povečanje bralne pismenosti po vertikali: od razredne do predmetne stopnje poskušamo 

izboljšati strategije bralne pismenosti, saj je razvoj bralnih zmožnosti učencev, 

razumevanje, kritičen odnos do prebranega in do dogajanja v družbi ključ tudi do šolskega 

uspeha pri vseh šolskih predmetih. 

 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov: razpis raziskovalnih nalog za letošnje šolsko leto je že 

objavljen. Lani so naši učenci pripravili 14 nalog. Raziskovalna dejavnost spodbuja timsko 

delo, drugačen pristop do dela pa prinaša koristne izkušnje za naprej. Projekt finančno 

podpira Občina Žiri. Naloge preteklih let so objavljene na spletni strani šole.  

 letos zaključujemo z mednarodnim Erasmus+ projektom Play against bullying (z igro proti 

nasilju), ki povezuje pet šol in sicer poleg naše šole, še šolo iz Turčije, Italije, Slovaške in 

Srbije. Namen projekta je povečati delež mladih, ki se redno ukvarjajo z različnimi športi, 

predvsem pa ponuditi šport tistim, ki so nagnjeni k nasilnemu vedenju. Naslednji vikend 

gredo predstavniki naše šole na izmenjavo v Srbijo. V lanskem letu se je zaključil projekt 

»Smart waste managers« (Pametni upravljalci odpadkov), za katerega smo prejeli evropski 

certifikat kakovosti. 

Na sestanku Sveta staršev je bila dana pripomba, da staršev ne seznanjamo z zaključki 

projektov. Aktualni projekti so navedeni na spletni strani šole, kjer je naveden tudi čas 

trajanja projekta. V konkretnem primeru je šlo za projekt Popestrimo šolo, ki je bil 

zaključen v oktobru lanskega leta.  

 projekt Šolski vrt: letos so iz nabranih jabolk stisnili 90 litrov soka. Sušili so tudi jabolčne 

krhlje. V sklopu projekta deluje tudi Vrtnarski krožek. Učenci redno obiskujejo vrt, imajo 

tudi učilnico v naravi.  

 pobratena šola Vožd Karađorđe iz Surčina v Srbiji: mednarodnega tekmovanja v odbojki 

se zadnja leta zaradi že znanih razmer v zvezi s korona virusom nismo udeleževali.  

 

Šolski okoliš: Št. učencev iz drugih šolskih okolišev se vsako leto zmanjšuje. Letos imamo od 

skupaj 540 učencev, 25 učencev iz drugih okolišev (OŠ Sp.Idrija 15 učencev, OŠ Rovte 6 

učencev, OŠ Ivana Tavčarja pa 4 učenci). Na šoli imamo tudi pet ukrajinskih otrok in nova 

učenca s Kosova in Makedonije. Ti učenci potrebujejo dodatno jezikovno pomoč. 
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V letošnjem šolskem letu je bilo za učence zadnje triade izbranih kar 18 izbirnih predmetov. 

Učenci 4. in 5. razredov pa so pri neobveznih izbirnih predmetih izbrali tehniko, računalništvo, 

nemščino in šport. Vsi učenci 1. razredov pa so izbrali angleščino kot neobvezni izbirni 

predmet.  

 

Razširjen program: ravnatelj je omenil podaljšano bivanje in poudaril, da podaljšano bivanje 

ni nadomestek za domače starševsko delo. Dopolnilni pouk pa je namenjen učencem, ki imajo 

težave pri učenju. Žal pa se ga nekateri učenci ne udeležujejo, tako da letos kar trije učenci 

ponavljajo razred. 

 

Nadstandardni program, ki je financiran s strani Občine Žiri in obsega Zdravstveno športno 

vzgojo, Varstvo vozačev in Čipkarsko šolo poteka po ustaljenem urniku in je polno zaseden. 

 

Materialni pogoji: odprli smo 13. oddelek vrtca, ki smo ga preuredili iz zbornice vrtca. 

Dogovarjajo se o možnosti preureditve stare kuhinje v dodatno igralnico. Investicija naj bi 

stala predvidoma 70.000 €. V vrtcu bo potrebna še zamenjava neonskih žarnic z led varčnimi 

žarnicami. V šoli pa obnova žaluzij v učilnicah in izolacija podstrešja starega dela šole. Izvedba 

investicij je odvisna od občinskega proračuna. 

 

Šolski koledar je bil obravnavan že na roditeljskih sestankih.  

 

Kadrovska zasedba: zaposlujemo kader, ki je ustrezen. Na drugih šolah se že kaže pomanjkanje 

učiteljev. V prihodnjih letih se bo tudi na naši šoli upokojilo več učiteljev. 

 

Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb. 

S K L E P  št. 3-5: 

Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za OŠ Žiri za šolsko leto 2022/2023 skupaj s 

prilogami. 

 

 

K 7. točki: 

Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto 2022/2023    

 

Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti. 

 

Besede je ponovno prevzela namestnica pomočnice ravnatelja v vrtcu, Urška Trček in  

povedala: 

 največja novost v vrtcu je 13. oddelek. S 1.9. na čakalni listi ni več otrok, imajo pa 9 

evidentiranih otrok, tistih, ki so rojeni v letu 2022 in niso bili predmet obravnave. Skupaj 

so prejeli 84 prijav v vrtec. Novo podpisani pogodb je 61, tako da je v vrtec sprejetih 

228 otrok. 

 v letošnjem letu so med prednostne naloge dodali Ekologijo, ki zahteva več poudarka 

na varčevanju s papirjem, milom, manj zavržene hrane…  

 kadri: poleg vodje vrtca je v vrtcu zaposlenih 33 strokovnih delavk, od tega so štiri na 

porodniškem dopustu, ena delavka je zaposlena za sočasnost in ena delavka za pol 

sočasnosti in pol spremljevalke gibalno oviranega otroka. Zaposleno imamo tudi 

svetovalno delavko. 
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 v vrtcu je v dneh šolskih počitnic organizirano dežurstvo za otoke. V času od 31.7.2023 

- 4.8.2023 pa bo vrtec zaprt. Starši so bili o tem obveščeni na roditeljskih sestankih. 

 

 program poteka po kurikulumu za vrtce, trudijo se za ustvarjalnost in da otrokom 

ponudijo dejavnosti iz različnih področji. 

 pri obogatitvenem programu bodo nadaljevali z medgeneracijskim sodelovanjem. To je 

petje pod okni starostnikov v novoletnem času, izdelovanje voščilnic, obisk v domu za 

ostarele. 

 k obstoječim projektom, so dodali nov projekt Gozdni vrtec s poudarkom na okoljskem 

vzgajanju in izobraževanju najmlajših. 

 v vrtcu imajo štiri otroke z odločbo o usmeritvi, en otrok pa ima spremljevalko za 

polovični delovni čas. Vzgojiteljice pa tudi med letom opažajo vse več primanjkljajev 

pri otrocih. 

 tudi v letošnjem letu bodo imeli na praksi dijake in študente, ki obiskujejo vzgojiteljsko 

šolo.  Sprememba v letošnjem letu je ta, da imajo dijaki prakso plačano. 

 

Predstavnica staršev je vprašala, če so imeli v vrtcu kdaj v načrtu, da bi odprli oddelek za 

varstvo tistih otrok, ki v vrtec niso bili sprejeti. 

Ravnatelj je povedal, da za enkrat po dodatnem varstvu še ni bilo potrebe. Če se bo potreba 

pokazala, bo potreben dogovor z občino.  

 

Namestnica vodje vrtca je povedala, da imajo v vrtcu novega fantka iz Ukrajine, ki potrebuje 

pomoč. Vzgojiteljice so se organizirale in mu priskrbele oblačila in igrače. 

Ravnatelj je dodal, da so na voljo tudi sredstva Šolskega sklada. Pomoč pa je priseljencem 

ponudil tudi Rdeči Križ. 

 

Ker je v vrtcu vse več tujcev, bodo vzgojiteljice dale pobudo, da se zanje organizira učenje 

slovenščine. 

 

Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb. 

S K L E P  št. 3-6: 

Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto 2022/2023 

skupaj s prilogami. 

 

 

K 8. točki:  

Sprejem Publikacije o življenju in delu vrtca za šolsko leto 2022/2023; 

Publikacijo za vrtec zajema bistvo Letnega delovnega načrta. Prejeli so jo tudi starši na 

roditeljskih sestankih. Ravnatelj je dodal, da mora glede na 3. člen Pravilnika o publikaciji 

vrtca, publikacijo vrtca sprejeti Svet šole na predlog ravnatelja. Ker pa je za vrtec to obvezen 

dokument, za šolo pa ne, imamo ločeni publikaciji. Objavljena je tudi na spletni strani šole. 

S K L E P  št. 3-7: 

Svet šole je soglasno sprejel Publikacijo o življenju in delu vrtca za šolsko leto 2022/2023. 
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K 9. točki: 

Razno 
 

Predsednica je povedala, da se je s spremembo zakonodaje v septembru spet spremenilo število 

članov svetov zavodov, tako da se prehaja na ureditev pred novelo ZOFVI v letu 2021. Svet 

javnega vrtca oziroma šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov 

delavcev in trije predstavniki staršev. Na občino smo že poslali zaprosilo za uskladitev Odloka 

o ustanovitvi javno izobraževalnega zavoda OŠ Žiri.  

 

Omenila je tudi, da je Pritožbena komisija reševala pritožbo staršev glede ponavljanja razreda 

za učenca 6. razreda.  

 

Prisotne je seznanila tudi, da bo v prihodnjem letu potekel mandat ravnatelja, tako da bodo v 

mesecu marcu pričeli s postopkom volitev. 

 

Predstavnik staršev vrtca je opozoril na izvoz s parkirišča pred novo športno dvorano. Grmovje 

ob parkirišču pred dvorano se razrašča in ovira pogled na kolesarsko stezo in cesto na desni 

strani. 

Namestnica vodje vrtca je povedala, da je bila že lansko leto dana pobuda za ureditev na 

Občino Žiri. Ravnatelj je dodal, da so obvestili tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu. Odziva pa žal še ni bilo. Bo pa zadevo še enkrat preveril. 

 

Op. zap.: Predstavnik vrtca, Boštjan Filipič je podpisal odstopno izjavo in svoje mesto predal 

novo izvoljenemu predstavniku vrtca, Maticu Cankarju. 

 

Drugih vprašanj in pripomb ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.35. 

 

 

 

 

 

Žiri, 11. 10. 2021 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE: 

Damijana JESENKO CAPUDER    Vida PONDELEK 


