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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

4. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v četrtek, 9. marca 2023,  

s pričetkom ob 18.30 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, Petra Cankar, Jerneja Likar, Nastja Šink. 

 

Opravičeno odsoten: Matic Cankar 

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 10 članov, ugotovljena je 

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

 

 

K 2. točki dnevnega reda:  

Sprejem dnevnega reda 4. seje 

 

Predlagan dnevni red 4. seje: 
 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Sprejem dnevnega reda 4. seje. 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. seje z dne 29. 9. 2022. 

4. Obravnava in sprejem Letnega poročila za šolo in VVE za leto 2022. 

5. Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2023. 

6. Razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice. 

7. Razno. 

8. Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2022. 

Svet šole je soglasno sprejel 

SKLEP št. 4-1: Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme predlagani dnevni red 4. seje.  
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K 3. točki dnevnega reda:  

Potrditev zapisnika 3. seje z dne 29. 9. 2022, realizacija sklepov 
 Zapisnik 3. seje je bil priložen vabilu. Objavljen je tudi na spletni strani šole.  

 

Svet šole je soglasno sprejel 

SKLEP št. 4-2: Svet osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 3. seje z dne 29. 9. 2022.  

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

Obravnava in sprejem Letnega poročila za šolo in VVE za leto 2022 

 Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Besedo je prevzel ravnatelj, Marijan Žakelj in na kratko povzel: 

- Naših učenci so bili na tekmovanjih iz znanj zelo uspešni, prejeli so 18 zlatih, 46 srebrnih in 

mnogo bronastih priznanj. 

- Mladi raziskovalci za razvoj Žirov so se v lanskem letu predstavili s 14. nalogami, dve sta 

na državnem nivoju dosegli srebrno priznanje. 

- Realizacija pouka je bila pri vseh predmetih na ravni šole 100%, realizacija razširjenega 

programa (izbirni predmeti, interesne dejavnosti) pa ni bila izvedena v celoti. 

- Načrtovane šole v naravi so bile izvedene po programu. 

- Nacionalno preverjanje znanja: učenci devetih razredov so pri preverjanju znanja iz 

slovenskega jezika, matematike, tehnike in tehnologije presegali rezultate slovenskega 

povprečja. Učenci šestih razredov pa so pri preverjanju znanja iz slovenščine, matematike 

in angleščine, le pri angleščini dosegli nekoliko slabši rezultat od povprečnega. Rezultati so 

realni, pri NPZ-jih so sodelovali tudi učenci, ki potrebujejo individualno pomoč. 

- V letošnjem šolskem letu trije učenci ponavljajo razred. 

- Večjih investicij v lanskem šolskem letu ni bilo. Na novo je opremljenih nekaj učilnic in 13. 

oddelek vrtca.  

- Strokovne delavke so napredovale v nazive, le 9 strokovnih delavk še nima naziva. 

- Predstavil je negativno finančno stanje v vrtcu, ki je posledica sklepa vlade o 4,5% dvigu 

plač in poračunu regresa ob koncu lanskega leta.  

 

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

Kavčič in poročala o delu v vrtcu: 

- Povedala je da so realizirali vse načrtovane dejavnosti in projekte. 

- Poudarila je vključevanju otrok priseljencev, za katere imajo organizirano učenje 

slovenščine kot drugega jezika.  

- Poleg prednostnih nalog s področja socializacije, gibanja in vrednot je izpostavila  

prednostno nalogo s področja ekologije. Dejavnosti potekajo na izkustven način preko igre, 

kjer se otroci seznanjajo s skrbjo za okolje, vključeni so tudi starši in ostali zaposleni. 

- Velik doprinos v vrtcu so tudi angleške urice za predšolske otroke, ki jih izvaja učiteljica 

Sabina Kramer. 

- Prednost vrtca je bližina naravnega okolja, tako da so se vključili v Gozdne vrtce. Otroci 

veliko dejavnosti izvajajo v naravi ob vsakem vremenu. 

- Še vedno jim primanjkuje logoped in specialni pedagog, zato jim pomoč zagotavlja OŠ Jela 

Janežiča. 

- Vrtec sodeluje tudi z okoljem, društvi v kraju, ljudsko knjižnico, veliko je medgeneracijskega 

sodelovanje z akcijsko skupino za samopomoč, otroci v prazničnem času obiskujejo starejše 
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in pojejo podoknice, izdelujejo voščilnice, sodelujejo tudi z domom starejših občanov v 

Žireh, Rdečim Križem, Vrtcem pri Sveti Ani in pa seveda tudi z OŠ Žiri, predvsem s 

svetovalno službo in učiteljicami pred vstopom v šolo. 

- omenila je primer dobre prakse, to je projekt Palček Gibalček, ki vključuje dejavnosti za 

gibalno šibkejše otroke. Izvaja jih novi športni pedagog, Tomaž Naglič. 

- Pomembno vlogo pri vzgoji ima tudi 'vrtiček', kjer se otroci radi zadržujejo, se seznanjajo z 

obdelovanjem in osvajajo vrline. 

- V lanskem letu je bil zabeležen velik vpis v vrtec, zato so z odprtjem 13. oddelka poskrbeli 

za varstvo vseh otrok. Zahvala gre občini in vzgojiteljicam, ki so žrtvovale svojo zbornico, 

da so jo preuredili v oddelek vrtca. Ravnatelj je dodal, da imamo še staro šolsko kuhinjo, ki 

bi bila, po prenovi, primerna za uporabo v vrtčevske namene. 

 

Na poročilo ni bilo vprašanj in pripomb. 

 

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

Katarina Primožič. Finančno poročilo je ločeno za šolo in vrtec Povedala je, da imamo letos 

negativen posloven izid v vrtcu v višini 11.380 €. V jeseni je namreč vlada sprejela spremembo 

plačne zakonodaje, ki je povzročila nepredvideno povišanje stroškov dela, za kar pa ni bilo možno 

zagotoviti pravočasnega zadostnega kritja stroškov dela. Razložila je odstopanja po posameznih 

postavkah. Podatki iz lanskega leta so neprimerljivi s podatki prejšnjih let, saj je večino odstopanj 

še vedno povezanih s posledicami interventnih ukrepov za zajezitev epidemije Covid19.  

 

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. 2022  

in Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2022. 

 

Drugih vprašanj in pripomb na podana poročila ni bilo. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 4-3: 

Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Letno poročilo za šolo in VVE za leto 2022 skupaj s 

prilogami. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda:  

Obravnava in sprejem Finančnega načrta za leto 2023 

 Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Glede načrtov je ravnatelj povedal, da bomo v prihodnjem šolskem letu imeli le dva oddelka 

prvošolčkov. V prvi razred je vpisanih 50 otrok. Pri Kadrovskem načrtu smo vezani na ministrstvo 

in občino, predvideno je 112 zaposlenih. V prihodnosti bo kar nekaj upokojitev, tako da se bomo v 

prihodnjem letu soočali z novimi zaposlitvami oziroma pomanjkanjem kadra. 

 

Investicije, investicijsko vzdrževanje in nabava osnovnih sredstev je usklajena z občino. 

Naš predlog za nabavo osnovnih sredstev in vzdrževanja za leto 2023 je bil 97.590 €, občina pa 

nam je v proračunu namenila 27.700 €, tako da smo Finančni načrt uskladili z občinskim 

proračunom. Pripravljen je 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 Ministrstva za 

vzgojo in izobraževanje imamo potrjeno le do 8. 9. 2023. S strani občine še nimamo podatkov, tako 

da smo dodali nove izračune, ki niso bili predvideni in upoštevani v Letnem finančnem načrtu v 
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septembru 2022. Naš predlog za ekonomsko ceno od 1. 1. 2023 je za 12,6 % višji, mora pa biti še 

sprejet na občinskem svetu.  

 

Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 4-4: 

Svet osnovne šole Žiri in VVE sprejme Finančni načrt za leto 2023. 

 

K 6. točki dnevnega reda:  

Razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice 

Predsednica Sveta zavoda je obrazložila, da 31. 8. 2023 poteče mandat ravnatelju. Svet zavoda je 

dolžan izvesti postopek za imenovanje ravnatelja za naslednji mandat. Ta zajema priprave, objavo 

razpisa v sredstvih javnega obveščanja, pregled in obravnavo vlog, pridobitev zaprosil ter 

seznanitev z mnenji, glasovanje o izbiri, zaprosilo ministrstva, sklenitev pogodbe o zaposlitvi…  

Svet šole je sprejel odločitev o pričetku razpisnega postopka, določil je vsebino razpisa, ter sredstvo 

javnega obveščanja v katerem se razpis objavi.  

Na predlagan osnutek razpisa, ki je bil na seji posredovan predstavnikom Sveta zavoda, 9. 3. 2023 

ni bilo pripomb, tako, da bo razpis objavljen 17. 3. 2023 v Uradnem listu in na Zavodu za 

zaposlovanje.  

 

S K L E P  št. 4-5: 

Svet šole v Uradnem listu RS in na Zavodu za zaposlovanje, dne 17. 3. 2023 objavi naslednji 

razpis: 

 

 

 

Svet zavoda Osnovne šole Žiri in VVE, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri 

na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 4. seji dne 9. 3. 2023, 

razpisuje prosto delovno mesto 

 

RAVNATELJA 
 

Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 

46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 

– Zdoh-2AA); v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).  

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 

zavoda.  

 

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za 

dobo 5 let.  

 

Predviden pričetek dela je 1. 9. 2023. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za 

delovno mesto ravnatelja.  

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:  

– dokazila o izobrazbi, 

– dokazilo o nazivu,  

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,  
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– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi 

naknadno, v roku enega leta po začetku mandata),  

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,  

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni,  

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,  

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno 

nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,  

– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s 

postopkom imenovanja ravnatelja,  

 

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS, ki bo 17. 3. 

2023, na naslov: SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ŽIRI in VVE, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri, z 

oznako “Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja”.  Vlogo bomo šteli za pravočasno, 

če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. 

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži 

tudi kratek življenjepis. Kandidate, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, bomo povabili na 

predstavitev.  

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 

za ženske in moške.  

 

Svet zavoda Osnovne šole Žiri in VVE 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

 

S K L E P št. 4-6: 

Svet šole je seznanjen z začetkom postopka za razpis ravnatelja v Svet osnovne šole Žiri in VVE. 

V komisijo za izvedbo razpisa za ravnatelja so imenovane: Vida Pondelek, Tanja Ficko Trček, 

Petra Cankar in Maja Justin Jerman. 

 

S K L E P št. 4-7: 

V komisijo za glasovanja so imenovani: Nastja Šink, Polona Mohorič Poljak in Andraž Tušek. 
 

 

Ad 7. Razno 

 

Ravnatelj je prevzel besedo in na kratko poročal o delu šole v prvem polletju: 

- Predstavil je predlog izvajalca TRIM AS in Občine Žiri, ki bosta v poletnem času 

organizirala varstvo otok od 1. do 4. razreda. Starši bodo o izvedbi varstva obveščeni preko 

ankete. Šola bo brezplačno nudila prostor in možnost prehrane v šolski kuhinji. 

- Šole v naravi so bile izvedene po programu, zimska pa je potekala v prilagojeni obliki, saj 

so se otroci dnevno vozili na smučišče Cerkno.  

- Omenil je Proslavo ob državnem prazniku Rudolfa Maistra, ki je potekala v novi športni 

dvorani in kjer so se naši učenci lepo predstavili. 

- Ravnatelj je pohvalil šolske proslave, ki jih organizirajo aktivi učiteljev. V tem šolskem letu 

sta bili to proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in proslava ob kulturnem prazniku. 

- Naši učenci so uspešni na vseh področjih. Prejeli so že več priznanj na šolskih in državnih 

tekmovanjih iz znanj, o katerih smo poročali na spletni strani šole.  
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- Po treh letih smo ponovno izvedli ŽIR-ŽAV in Miklavžev sejem. Dogodka sta bila lepo 

obiskana, v Šolski sklad smo zbrali preko 3.000 €. 

- Povedal je, da so predavanja za starše slabo obiskana, zato so se dogovorili, da se pred 

predavanjem starše po elektronski pošti dodatno opomni.  

- Mladi raziskovalci za razvoj Žirov imajo v letošnjem šolskem letu v delu 15 raziskovalnih 

nalog. Naloge bodo najprej predstavljene pred komisijo na šoli, konec tega meseca pa še  

na regijskem tekmovanju v BIC Naklo. Najboljše pa se bodo v maju pomerile še na državnem 

tekmovanju v Murski Soboti. 

- Tekmovanja iz športa: starejši dečki so medobčinski podprvaki v nogometu in gorenjski 

šolski podprvaki v odbojki. Mlajše deklice pa so postale gorenjske prvakinje v košarki. 

- Erasmus + projekti so zaključeni. Zadnji se je zaključil v februarju letos. 

- V aprilu bo naša šola gostila revijo pevskih zborov, kjer se bodo predstavili pevski zbori 

osnovnih šol iz bivše škofjeloške občine.  

 

Predstavnica staršev je vprašala, če ima šola pripravljen rezervni načrt, v primeru, da zimske šole v 

naravi v planiranem terminu ne more izvesti. Predlagala je da se poišče rezervne lokacije npr. 

smučišče Krvavec. Ravnatelj je dodal, da je potrebno lokacije že vnaprej rezervirati in so po večini 

zasedene, tako da je v zadnjem trenutku težko najti smučišče, ki bi nudilo tudi kapacitete za bivanje, 

zato so se letos dnevno vozili na smučišče Cerkno. Bo pa učiteljem predlagal, da poiščejo še druge 

možnosti. 

 

Predsednica je povedala da smo v septembru na Občino Žiri poslali dopis za uskladitev Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Žiri. V avgustu lanskega leta je bil namreč 

objavljen Zakon za zmanjševanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanja 

spoštovanja pravne države, ki posega tudi v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja in ponovno spreminja število članov svetov zavoda, tako da se prehaja na ureditev 

pred novelo ZOFVI v letu 2021. Spremembo odloka mora ustanovitelj sprejeti v enem letu po 

uveljavitvi novega zakona, to je do 31.8.2023. Z občine so sporočili, da bodo spremembe 

obravnavane na seji v mesecu marcu. 

 

Pod točko Razno ni bilo drugih vprašanj in pobud.  

 

 

K 8. točki dnevnega reda:  

Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja v letu 2022 

 

Vabilu je bilo priloženo Poročilo ravnatelja o izpolnitvi programa za leto 2022 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 2022, 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. 4-8: 

Za redno delovno uspešnost ravnatelja za leto 2022 se Marijanu Žaklju nameni 5% njegove 

letne mase osnovne plače. 
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Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 4-9: 

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

meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost v letu 2022.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

Žiri, 16. 3. 2023 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE: 

Damijana JESENKO CAPUDER    Vida PONDELEK 


