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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 

Svet Osnovne šole Žiri in VVE 

 

 

Z A P I S N I K 
 

7. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v torek, 1. oktobra 2019,   

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 Erznožnik Rampre, Maja 

Justin Jerman, Maja Brezovar, Karmen Reven, Vlasta Pečelin, Silva Zajc 

Opravičeno odsotni: Novak Boris, Podobnik Matija 

Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder 

 

Prisotnih je 9 članov. Ugotovljena je bila sklepčnost. 

 

Predsednica Sveta šole je izrekla dobrodošlico Maji Rampre Erznožnik, novi predstavnici v 

Svetu šole, in  jo predlagala za svojo namestnico.  

S K L E P  št. 7-1: 

Svet šole je soglasno sprejel Majo Rampre Erznožnik za namestnico predsednice Sveta šole. 

 

Predsednica Sveta šole je povedala, da potrebujemo novega nadomestnega člana mandatno-

verifikacijske komisije. V komisiji sta še Maja Justin Jerman in Karmen Reven. 

S K L E P  št. 7-2: 

Svet šole je namesto dosedanjega predsednika Miha Kravanja soglasno imenoval Simona 

Lukančiča za novega člana mandatno-verifikacijske komisije. 

 

S K L E P  št. 7-3: 

Svet šole je soglasno sprejel predlagani dnevni red. 

1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Sprejem dnevnega reda 7. seje;  

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. seje z dne, 12. 3. 2019; 

4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za 
šolsko leto 2018/2019; (poročata: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj, Andreja OBLAK KAVČIČ, 
pomočnica ravnatelja v VVE);     

5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE  za šolsko leto 
2019/2020;                              
(poročata: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj, Andreja OBLAK KAVČIČ, pomočnica ravnatelja 
v VVE);  

6. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2019/2020 za izvajanje novih zaposlitev v 
zavodu; 

7. Posodobitev Poslovnika o delu Sveta OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri in Pravil šolske 
prehrane; 

8. Razno. 
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K 3. točki: 
Potrditev  zapisnika 6. seje z dne 12. 3. 2019,  realizacija sklepov;     

 

Zapisnik 6. seje je bil posredovan predstavnikom Sveta šole skupaj z vabilom, objavljen je tudi 

na spletni strani šole.  

Predsednica Sveta šole je seznanila prisotne z novo sestavo upravnega odbora in s 

posodobljenimi Pravili šolskega sklada. Na spletni strani šole je objavljen dopis da se zbirajo 

sredstva za Šolski sklad. Le ta bo posredovan vsem predstavnikom v Svetu šole po e-pošti z 

željo, da ga posredujete naprej ostalim staršem in drugim, ki so pripravljeni pomagati. 

 

S K L E P  št. 7-4: 

Svet šole soglasno potrdi zapisnik 6. seje z dne 12. 3. 2019. 

 

K 4. točki: 

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

šolsko leto 2018/2019 
 

Gradivo je bilo priloženo vabilu. 

 

Besedo je prevzel ravnatelj in povedal, da si realizacijo letnega načrta lahko preberemo v 

Poročilu o realizaciji letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šol. leto 2018/2019, ki je 

letos malo daljše in na kratko omenil: 

 

 V lanskem šolskem letu so bile pouk in dejavnosti na šoli izpeljane po načrtih. Uspeh je bil 

100 %.   

 

 Rezultati NPZ – Nacionalnega preverjanja znanja so bili malo slabši od republiških (pri 

predmetu likovna umetnost v 9. in angleščina v 6. razredu). 

 

 Gradnja športne dvorane, ki se je pričela lani v avgustu, poteka po načrtih. 

 

 Sodelovali smo v 11 projektih, 22 natečajih in 32 dogodkih.  

 

 Zanimive in pozitivne so bile med-kolegialne hospitacije, kjer so učitelji istega predmeta 

prisostvovali pri pouku drugega učitelja ali pa npr. učiteljica razrednega pouka prisostvuje 

pri pouku predmeta na predmetni stopnji. S tem primere dobre prakse prenašamo naprej. 

 

 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov: raziskovalna dejavnost je potekala že 14. leto. Naši 

učenci so bili tudi lansko leto uspešni (sodelovalo je 20 učencev v 12 raziskovalnih 

nalogah), za kar gre zahvala mentorjem in učencem.  

 

 

Ker na podano razlago ravnatelja ni bilo vprašanj in pripomb je poročilo za vrtec podala še 

vodja vrtca, Andreja Oblak Kavčič: 

 

 Izpostavila je prednostne naloge in cilje: Gibanje in narava, medgeneracijsko sodelovanje 

in vključevanje v širše družbeno okolje.  
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 Letos so uvedli evalvacije, s katerimi beležijo udeležbo in ki bo zanimiva za primerjavo v 

prihodnjih letih. Evalvacija v  

o Mali sonček (sodelovalo 185 otrok),  

o dodatne gibalne dejavnosti na prostem (84),  

o medgeneracijsko sodelovanje (povezovanje med skupinami v vrtcu, z učenci OŠ 

Žiri, 8. r med počitkom berejo pravljice v vrtcu,..), sodelovanje s skupino za 

samopomoč, upokojenci, izmenjava semen, sodelovanje s starši in starimi starši 

v dejavnostih v popoldanskem času…. (145 dejavnosti). 

 

 Obogatitveni program za otroke: izvedena je bila večina dejavnosti, razen potujočega vrtca, 

ker je bilo premalo prijav. 

 

 Dodatne dejavnosti: izvedeno vse kar je bilo planirano, razen igralnih uric angleščine, ker 

ni bilo ustreznega izvajalca, prav tako tudi ne ur pravljic, zaradi odsotnosti knjižničarke. 

 

 Nov projekt Center medgeneracijskega sodelovanja, pod okriljem LAS (lokalne akcijske 

skupine loškega pogorja), financiran iz evropskih sredstev. Potekal bo do maja 2020. V 

sklopu projekta je bil že izveden šiviljski tečaj in živimo z naravo. 

 

 V prihodnjem letu bomo izvedli tečaj italijanščine, kitare, preko projekta bomo pridobili 4 

tablice in 2 prenosna računalnika, ki bodo uporabljeni tudi za delo z otroki v skupini… 

Sredstva bodo namenjena tudi za strokovno izobraževanje delavk in predavanje za starše.  

 

 Izobraževanja in predavanja za starše so bila izvedena po programu. 

 

 Vrtiček je bil prestavljen zaradi gradnje, postavljene visoke grede, v jeseni ga naj bi 

dokončali, dodali čutno pot, didaktični kotiček, … 

 

Ravnatelj je pohvalil  delo strokovnih delavk, ki poleg osnovne vzgojno varstvene dejavnosti 

uspejo izvajat dodatni program in številne projekte. 

 

Predstavnik staršev v Svetu šole je izrekel skrb glede rezultatov NPZ-jev na republiškem nivoju, 

ki iz leta v leto padajo. 

 

Ravnatelj je povedal, da naša šola sledi trendu republiškega povprečja, letos je bil sicer manjši 

razkorak v plus in poudaril, da naša šola otrok na nacionalno preverjanje znanj ne pripravlja, 

rezultati so odraz dejanskega znanja otrok. Dogaja se tudi, da imajo učenci zelo odstopajoče 

rezultate. Mogoče bi bili rezultati boljši in bolj stimulativni za učence, če bi rezultat NPZ-ja 

predstavljal oceno, prav tako naša šola ne izloča učencev, ki so slabši oz. imajo prilagoditve. 

Na rezultate vpliva več faktorjev. 

 

Predstavnik sveta šole iz vrtca je pohvalil delo delavk vrtca. Poudaril je številne dejavnosti, ki 

jih izvajajo, s tem omogočajo otrokom razvoj na različnih področjih in dobro pripravo za vstop 

v šolo. 

 

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

vprašanj. 
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S K L E P  št. 7-5: 

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

za šolsko leto 2018/2019 skupaj s prilogami. 

 

 

K 5. točki: 

Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE  za šolsko leto 2019/2020  

 

Gradivo je bilo priloženo vabilu.  

 

Ravnatelj je ponovno prevzel besedo in na kratko izpostavil: 

 

 Projekt Trajnostna mobilnost, kamor sta vključena šola in vrtec. Odziv na projekt Gremo 

peš s kokoško Rozi, ki je v šoli potekal v septembru, je bil izredno pozitiven. Rezultati so 

pokazali, da je sodelovalo preko 90% učencev od 1. – 6. razreda, ki so v šolo prihajali peš 

ali s kolesom. 

 

 Letos smo pričeli z novim projektom Šolski vrt. Postavljen bo v Mršaku. Vodi ga Razvojna 

agencija Škofja Loka, delno je financiran s sredstvi evropskega sklada. Trenutno 

postavljajo brunarico, iz arboretuma pridejo zasajat s starimi sadnimi sortami, sredi 

oktobra naj bi bile postavljene ograje, 4 visoke grede, kompostnik,… Izbrano imamo tudi 

ekipo strokovnih sodelavcev, ki jo vodi Mojca Treven. Ekipa se bo izobraževala in predajala 

znanje naprej na učence. Planirana so 30 urna izobraževanja v izvedbi Biotehničnega 

centra iz Nakla. Projekt smo dolžni ohranjat vsaj 5 let. Vrt bo učencem omogočal 

neposreden stik z naravo, spodbujal timsko delo in sodelovanje. 

 

 POŠ – Popestrimo šolo - projekt je prevzela Klavdija Oblak. Je bolj športno naravnan.  

Razgibanost otrok je pomembna tudi za dobre rezultate iz znanj.  

 

 Pričeli smo z dvoletnim projektom Erasmus+. Besedo je prevzela koordinatorka, Maja 

Brezovar in povedala, da bomo sodelovali kot partnerska šola pri projektu, ki ga vodi šola 

iz Španije. Poleg naše in španske sodelujejo tudi šola iz Poljske, Portugalske, Romunije in 

Turčije. Projekt se imenuje »Smart Waste Managers« (pametni upravljalci odpadkov). 

Poudarek je na omejitvi potrošništva: vode, hrane, energije, časa in oblačil. Želimo, da 

vsaka spremembe šteje, da manj porabe pomeni več življenja. Teme se bomo lotili na 

podlagi medpredmetnega povezovanja, usmerjeno je na naravoslovne predmete. Vsako leto 

so predvidene 3 mobilnosti. Letos se bodo srečanja v Turčiji udeležili 3 mentorji. Zanimanje 

za projekt je precejšnje, prijavilo se je 30 učencev od 1. – 9. razreda, ki so že pričeli izvajati 

aktivnosti, prilagojene njihovi starosti. Za ta projekt prejmemo preko 29.000 €. Program je 

podrobneje opisan na spletni strani šole, poskrbeli bomo tudi za objavo v lokalnih medijih. 

 

Ravnatelj je dodal, da je bistveno, da se projekt lahko vključi v delo šole in šolski program. 

 

 Šolski okoliš: število otrok, ki na našo šolo prihajajo iz sosednjih okolišev je vsako leto 

manj. V 26 oddelkih imamo 553 učencev, od teh jih je 34 iz drugih šolskih okolišev (iz Rovt 

7, Sp. Idrije 20, Gorenja vas - Poljane pa 7 otrok). 
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 Zaposlovanje: imamo nekaj novih zaposlitev, ki smo jih izvedli glede na odobreno 

sistemizacijo. Dve zaposleni sta se v letošnjem letu upokojili, nekaj pa imamo nadomestnih 

zaposlitev (nadomeščanje porodniških in bolniških odsotnosti).  

 

 Svet staršev je na svojem sestanku potrdil stroške za dneve dejavnosti za šolsko leto 

2019/2020. Cene so se povišale za 2 – 5 €. Ravnatelj je pohvalil delo slovenistk, ki so dneve 

dejavnosti na predmetni stopnji organizirale same in s tem znižale stroške za starše. 

 

 V letošnjem šolskem letu smo učencem ponudili nekaj novih interesnih dejavnosti: Orffovi 

inštrumenti, igranje na kahone, vrtnarstvo,… 

 

Ker ni bilo dodatnih vprašanj, je s predstavitvijo nadaljevala vodja vrtca, Andreja Oblak 

Kavčič, ki je Letnemu delovnemu načrtu za VVE dodala: 

 

 Letos so bili prvič po letu 2003 v vrtec sprejeti vsi otroci. V tem šolskem letu je v vrtec 

vpisanih 212 otrok. 

 

 Kadrovske zadeve: omenila je nadomeščanje dveh porodniških odsotnosti in dve novi 

zaposlitvi zaradi upokojitve delavk. 

 

 Prednostne naloge in cilji: obdržali so dejavnosti s področja gibanja in narave. Dodali 

so prednostno nalogo s področja samostojnosti: »Zmorem sam«. Dejavnosti bodo 

prilagojene starosti otrok; 

 

 Letos načrtujejo letovanje za najstarejše otroke (letnik 2014) v Osilnici;  

 

 Projekt Center medgeneracijskega sodelovanja bodo izvajali do maja 2020. Obsega 

dejavnosti za otroke, starše in zaposlene. 

 

 V sodelovanju z osnovno šolo poteka projekt Trajnostna mobilnost pod imenom »Beli 

zajček« in z namenom spodbujanja staršev, da čim več hodijo peš oziroma uporabljajo 

okolju prijazna prevozna sredstva. 

 

 Nov projekt »Palček radovednež« je nastal iz šolskega projekta Popestrimo šolo. K 

projektu so pristopile Miša Bakan (krepitev socialnih veščin), Klavdija Oblak (področje 

grobe motorike) in Kaja Milardović (področje fine motorike in govora). Projekt bodo 

izvajali pri 3 do 4 letnikih, enkrat tedensko. 

 

 od 3.8.2020 – 7.8.2020 bo vrtec zaradi generalnega čiščenja zaprt. 

 

 podrobnejši plan dela po skupinah si lahko preberete v Letnem delovnem načrtu, ki bo 

objavljen na spletni strani vrtca.  

 

Na podano predstavitev ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb. 

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 7-6: 

Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolo in VVE za šolsko leto 2019/2020 skupaj s 

prilogami.  
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K 6. točki: 

Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2019/2020 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. 7-7: 

Svet šole daje soglasje zavoda za izvajanje novih zaposlitev v zavodu za šolsko leto 2019/2020. 

 

 

K 7. točki:  

Posodobitev Poslovnika o delu Sveta OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri in Pravil šolske prehrane 

 

Predsednica Sveta šole je povedala, da je poslovnik posodobljen. Upoštevane so pripombe, 

popravki, ki so jih predstavniki obravnavali na prejšnji seji. Popravili smo nekaj pravopisnih 

napak v 19. in  94. členu. 

Predstavnik staršev v Svetu šole je vprašal, zakaj sprejem splošnega soglasja (iz prejšnje točke 

dnevnega reda) ni vključen v Poslovnik. Bomo pa še preverili ali je  splošno soglasje zavoda 

sploh potrebno sprejeti.  

 

Svet šole je soglasno sprejel 

S K L E P  št. 7-8: 

Svet šole sprejme Poslovnik o delu Sveta OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri. 

Na podlagi 48. člena ZOFVI ter Odloka o ustanovitvi javnega VIZ zavoda OŠ Žiri, je Svet 

šole na svoji seji dne, 1.10.2019 sprejel Poslovnik o delu Sveta OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri, 

ki prične veljati z jutrišnjim dnem. 

 

Obravnava Pravil šolske prehrane. Pravila so bila posodobljena v 18. in 19., ter 22. členu. Gre 

za formalnosti, usklajene so bile s smernicami ministrstva. Zaposleni so bili s spremembami 

seznanjeni, prav tako starši na sestanku Sveta staršev. 

 

S K L E P  št. 7-9: 

V skladu s 6. členom Zakona o šolski prehrani Svet šole soglasno sprejme Pravila šolske 

prehrane. 

 

 

K 8. točki: 

Razno 
 

Ravnatelj je povedal, da je bil izdan Klekljarski priročnik, za kar gre zahvala učiteljici 

klekljanja Branki Grošelj in Petri Cankar.   

  

Seja je bila zaključena ob 19.40. 

 

Žiri, 10. 10. 2019 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE: 

Damijana JESENKO CAPUDER    Suzana VEHAR 


