OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
11. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v torek, 28. septembra 2021,
s pričetkom ob 18. uri preko spletne aplikacije zoom.
Prisotni:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Suzana Vehar (predsednica), Kopač Tomaž, Novak Boris, Podobnik Matija, Maja Rampre
Erznožnik, Karmen Reven, Vlasta Pečelin, Silva Zajc.
Odsotni: Lukančič Simon, Maja Justin Jerman, Maja Brezovar
Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder
Besedo je prevzela predsednica Sveta šole in ugotovila sklepčnost. Prisotnih je 8 članov.
Predlagala je naslednji d n e v n i r e d :
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti;
2. Sprejem dnevnega reda 11. seje;
3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. seje z dne, 9. 3. 2021;
4. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje z dne, 21. 4. 2021;
5. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za
šolsko leto 2020/2021; (poroča: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj)
6. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ
Žiri za šolsko leto 2020/2021; (poroča: Andreja OBLAK KAVČIČ, pomočnica ravnatelja
v VVE)
7. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko leto 2021/2022;
(poroča: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj)
8. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto
2021/2022; (poroča: Andreja OBLAK KAVČIČ, pomočnica ravnatelja v VVE)
9. Sprejem Publikacije o življenju in delu vrtca za šolsko leto 2021/2022;
10. Razno (predlogi, pobude in vprašanja).
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S K L E P št. 11-1:
Svet šole je soglasno sprejel predlagani dnevni red za 11. sejo Sveta šole.
K 3. točki:
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. seje z dne, 9. 3. 2021;
Zapisnik 10. seje je objavljen na spletni strani šole.
Predsednica Sveta šole je povedala, da so bili vsi sklepi prejšnje seje uresničeni. Na zapisnik
ni bilo pripomb.
S K L E P št. 11-2:
Svet šole je soglasno potrdil zapisnik 10. seje z dne 9. 3. 2021.
K 4. točki:
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje z dne, 21. 4. 2021;
Zapisnik 1. korespondenčne seje je objavljen na spletni strani šole.
Predsednica Sveta šole je povedala, da so bili vsi sklepi prejšnje seje uresničeni. Na zapisnik
ni bilo pripomb.
S K L E P št. 11-3:
Svet šole je soglasno potrdil zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 21. 4. 2021.
K 5. točki:
Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko
leto 2020/2021
Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.
Besedo je prevzel ravnatelj in povedal, da smo v lanskem šolskem letu kljub omejitvam in
ukrepom večino načrtovanega realizirali. Izvedli smo tudi nekaj anket o zadovoljstvu šolanja
na daljavo. Rezultati nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu. Na e-učilnice smo se dobro
pripravili. Učencem je bila nudena tudi individualna pomoč. Upoštevali smo pripombe staršev,
predvsem tistih z več otroki. Trudili in prilagajali smo se po svojih močeh. Tako smo plavalno
šolo, po nekaj prestavitvah, izpeljali v plavalnem bazenu v Železnikih, smučarsko pa na Soriški
planini.
Analiza stanja NPZ- nacionalnega preverjanja znanja je narejena in priložena poročilu.
Predstavnik občine je pohvalil delo šole in dodal da je tudi analiza boljša kot v lanskem letu.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
S K L E P št. 11-4:
Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za
šolsko leto 2020/2021 skupaj s prilogami.
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K 6. 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.
Poročilo za vrtec je podala pomočnica ravnatelja v vrtcu, Andreja Oblak Kavčič:
 V času od 26. 10. 2020 do 26. 1. 2021 je vrtec zaradi odlokov vlade deloval v
minimalnem obsegu, omogočal je le nujno varstvo. Delo je potekalo znotraj t.i.
'mehurčkov', da se otroci niso združevali. Strokovne delavke so delale po prilagojenih
urnikih.
 Kljub temu so realizirali in uspešno zaključili vse načrtovane projekte, niso pa uspeli
realizirati vseh zastavljenih dejavnosti, ciljev in nekaterih aktivnosti.
 Realizirani projekti so: Varno s soncem, Zdravje v vrtcu, Beli zajček (projekt trajnostna
mobilnost ki so jo izvajali skupaj s šolo), Mali sonček in Palček gibalček.
 Strokovne delavke so se izobraževale več kot prejšnja leta. Vsa izobraževanja so
potekala na daljavo, kar se je izkazalo kot primer dobre prakse.
 Poskušali so se prilagoditi trenutnim razmeram. Ostali so v stiku tudi s tistimi otroki, ki
so ostali doma. Nekaj dejavnosti so izvedli na daljavo. Vzgojiteljice so posnele otroke
in posnetke preko e-Asistenta posredovale staršem.
 Po sprostitvi ukrepov so izvedli načrtovane dejavnosti: ure pravljic, lutkovne abonmaje,
izlet v Kekčevo deželo, letovanje na Vojskem, obisk Narodne galerije.
 V vseh skupinah so izvedli zaključne prireditve.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
S K L E P št. 11-5:
Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ
Žiri za šolsko leto 2020/2021 skupaj s prilogami.
K 7. točki:
Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko leto 2021/2022
Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.
Ravnatelj je ponovno prevzel besedo in poudaril glavne cilje:
 Povečanje bralne pismenosti po vertikali (za učence 6. razredov, izvedli so že sestanke
z učiteljicami)
 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov – raziskovalna dejavnost na šoli poteka že 18. leto.
Projekt finančno podpira Občina Žiri. Naloge preteklih let so objavljene na spletni
strani šole.
 5-letni projekt Šolski vrt je deloval tudi čez poletje. Pobrali so že prve pridelke
jagodičevja, sadnega drevja in pridelke visokih gred. V sklopu projekta deluje tudi
Vrtnarski krožek. Učenci redno obiskujejo vrt, imajo tudi učilnico v naravi.
 Na šoli potekata dva Erasmus projekta:
- Smart Waste Managers (pametni upravljalci odpadkov), ki skuša mlade ozaveščati na
področju varovanja okolja in pametnega ravnanja z odpadki. Naši učenci so se prejšnji
teden vrnili z mobilnosti na Poljskem, v novembru pa bomo sodelujoče šole iz Španije,
Portugalske, Poljske, Romunije in Turčije gostili na naši šoli. Učenci in njihovi mentorji
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ne bivajo več pri gostiteljih, ampak so zaradi razmer v zvezi s korona virusom,
nameščeni v hostlih oz. gostiščih.
v lanskem letu pa smo pričeli z drugim mednarodnim 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. V decembru planiramo izmenjavo na naši šoli.

 Šolski okoliš: Št. učencev iz drugih šolskih okolišev se vsako leto zmanjšuje. Letos
imamo od skupaj 542 učencev, 27 učencev iz drugih okolišev. Novost je tudi ta, da se
je letos na našo šolo vpisalo kar 12 novih priseljenih učencev.
 Kadrovska zasedba: zaposlujemo kader, ki je ustrezen.
 Glede investicij, je ravnatelj pohvalil sodelovanje z občino pri selitvi kuhinje (tehnični
prevzem). Tudi jedilnica je 1x večja, svetla in zračna. S povezovalnim delom smo
pridobili dodatne prostore in rešili problem dotrajanosti stare šolske kuhinje.
 Stroški dni dejavnosti za letošnje šolsko leto so bili potrjeni na sestanku sveta staršev.
Stroški so za razred od 10 - 15 € višji, ker smo dodali nekaj neizvedenih dejavnosti iz
lanskega leta. Letos smo z izvajanje dejavnosti pohiteli, da jih čim več opravimo že sedaj
v jesenskem času, ko so razmere še kolikor toliko normalne.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
S K L E P št. 11-6:
Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za OŠ Žiri za šolsko leto 2021/2022skupaj s
prilogami in popravki.
K 8. točki:
Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto 2021/2022
Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.
Besede je ponovno prevzela pomočnica ravnatelja v vrtcu, Andreja Oblak Kavčič in poudarila
zastavljene prednostne cilje:
 Skupen globalni cilj, ki ga želijo čim uspešneje doseči je seznanjanje, usvajanje moralnih
vrednot. Prednostne naloge in cilji ostajajo enaki kot v lanskem letu: Gibanje, narava, in
samostojnost.
 Nadaljevali bodo s hospitacijami – spremljanjem dela strokovnih delavk, ki bodo
napovedane in nenapovedane. Gre za prijateljske hospitacije imenovane kritični prijatelj,
kjer se strokovne delavke ocenjujejo med seboj.
 Kot obogatitveno dejavnost je omenila Pevski zborček, ki ga bosta vodili vzgojiteljici Urška
Trček in Lara Gantar. Namenjen bo otrokom od 4. leta starosti dalje.
 S Sabino Kramer (učiteljico angleščine) pa bodo v angleških uricah otroci spoznavali prve
angleške besede.
 Projekti, ki se bodo nadaljevali tudi v tem šolskem letu: Mali sonček, Zdravje v vrtcu, Varno
s soncem, …
 Plan dela po mesecih in obogatitveni program prav tako ostajata enaka kot v prejšnjih letih,
s prilagoditvami glede na omejitve v zvezi s korona virusom.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
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S K L E P št. 11-7:
Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto 2021/2022
skupaj s prilogami.
K 9. točki:
Sprejem Publikacije o življenju in delu vrtca za šolsko leto 2021/2022;
Pomočnica ravnatelja v vrtcu je povedala, da imajo letos prvič samostojno 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. 11-8:
Svet šole je soglasno sprejel Publikacijo o življenju in delu vrtca za šolsko leto 2021/2022.
K 10. točki:
Razno
Predstavnica zaposlenih v vrtcu je vprašala, če je možno, da se pri ograji ob novem vrtčevskem
igrišču postavi neko pregrado, ki bi obiskovalcem sosednjega bifeja onemogočala opazovanje
otrok na igrišču.
Ravnatelj je povedal, da je pregrada mogoča, je pa potrebno premislit in urediti nekaj
primernega. Predstavnik občine je predlagal zasaditev. Predsednica je pozvala občino, da naj
skupaj s šolo najdeta primerno rešitev.
Predsednica je predlagala spremembo Poslovnika o delu Sveta zavoda. V 4., 45. in 69. členu so
dodane določbe v zvezi z izvajanjem sej na daljavo. Spremembe pričnejo veljati naslednji dan
po sprejetju. Dopolnjen poslovnik bo objavljen tudi na spletni strani šole.
S K L E P št. 11-9:
Svet šole je soglasno sprejel spremembe oz. dopolnitve Poslovnika o delovanju sveta zavoda
OŠ Žiri in VVE.
Podana je bila pripomba predstavnice staršev, da naj se prisotne v primeru snemanje seje, na to
opozori.
Ob izteku mandata se je ravnatelj zahvalil vsem članom za sodelovanje, predsednici pa za
konstruktivno delo. Tudi predsednica se je zahvalila in zaželela uspešno delo novi zasedbi sveta
zavoda.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Žiri, 1. 10. 2021
Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Suzana VEHAR
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