OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
9. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v torek, 29. septembra 2020,
s pričetkom ob 18. uri v novi zbornici OŠ Žiri.
Prisotni:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE (v nadaljevanju Svet šole):
Suzana Vehar (predsednica), Kopač Tomaž, Lukančič Simon, Novak Boris, Podobnik Matija,
Maja Justin Jerman, Karmen Reven, Vlasta Pečelin, Silva Zajc
Opravičeno odsotni: Maja Rampre Erznožnik, Maja Brezovar
Zapisnikarica: Damijana Jesenko Capuder
Besedo je prevzela predsednica Sveta šole in ugotovila sklepčnost. Prisotnih je 9 članov.
Predlagala je naslednji d n e v n i r e d :
1. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti;
2. Sprejem dnevnega reda 9. seje;
3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. seje z dne, 10. 3. 2020;
4. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za
šolsko leto 2019/2020; (poroča: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj)
5. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ
Žiri za šolsko leto 2019/2020; (poroča: Andreja OBLAK KAVČIČ, pomočnica ravnatelja
v VVE)
6. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko leto 2020/2021;
(poroča: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj)
7. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto
2020/2021; (poroča: Andreja OBLAK KAVČIČ, pomočnica ravnatelja v VVE)
8. Poročilo ravnatelja o tekočem dogajanju na šoli;
9. Imenovanje pritožbene komisije na podlagi 60. b in 60. c člena Zakona o osnovni šoli;
10. Razno (predlogi, pobude in vprašanja).
S K L E P št. 9-1:
Svet šole je soglasno sprejel predlagani dnevni red za 9. sejo Sveta šole.
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K 3. točki:
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. seje z dne, 10. 3. 2020;
Zapisnik 8. 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. 9-2:
Svet šole je soglasno potrdil zapisnik 8. seje z dne 10. 3. 2020.
K 4. točki:
Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko
leto 2019/2020
Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.
Besedo je prevzel ravnatelj in povedal, da se je v lanskem šolskem letu pouk normalno pričel
za 550 učencev. Šola se ponaša z nazivom Planetu prijazna šola in Kulturna šola. Podrobnejši
pregled realizacije letnega delovnega načrta si lahko preberemo v Poročilu o realizaciji
letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šol. leto 2019/2020.
Na kratko je omenil:
 Dejavnosti so potekale normalno do meseca marca, ko smo zaradi nastalih razmer
pričeli z delom na daljavo.
 Vse učence, ki so izrazili potrebo po računalnikih za delo od doma smo opremili (Rotary
club iz Škofje Loke nam je podaril 4 računalnike, prav tako nekateri posamezniki,
uporabili smo tudi šolske zaloge starih računalnikov).
 Tedensko smo se z učiteljskim zborom srečevali preko zoom konferenc.
 Delo na daljavo je potekalo brez večjih težav. Pokazalo pa se je, da znanje, pridobljeno
na daljavo le ni tako, kot bi moralo biti. Zahvala vsem staršem pri delu z otroci, prav
tako tudi učiteljem, ki so se po svojih zmožnostih prilagodili na delo na daljavo. Za
naprej smo se pripravili in poenotili e-učilnice.
 Poudaril je sprotno reševanje zadev in pozval starše, da morebitne težave takoj javijo
na šolo.
 Šola je z novo športno dvorano pridobila nove učilnice, zbornico in pisarne. Pogoji za
delo so odlični. V času, ko je bila šola zaprta, smo v šoli namestili brezžično omrežje in
preselili pisarne.
 Nacionalnega preverjanja znanja za 6. in 9. razrede letos ni bilo. S tem pa tudi ne
povratne informacije o delu naših učiteljev in učencev. Zaradi nastalih razmer nismo
izpeljali Poletne šole v naravi.
 14. 9. 2020 smo zaključili lanskoletni projekt Mladi raziskovalci. Tri naloge so bile
predstavljene na državnem tekmovanju v Mariboru in prejele srebrno priznanje.
 Podrobnejši pregled ostalih dogodkov, dosežkov učencev na tekmovanjih in natečajih,
izvedb projektov si lahko preberete v poročilu.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
S K L E P št. 9-3:
Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za
šolsko leto 2019/2020 skupaj s prilogami.
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K 5. točki:
Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri
za šolsko leto 2019/2020
Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.
Poročilo za vrtec je podala pomočnica ravnatelja, Andreja Oblak Kavčič:
 Omenila je novo pridobitev v lanskem letu: nove prostore v vrtcu in lepo novo igrišče.
 Realizirali in uspešno zaključili so vse načrtovane projekte in dejavnosti do sredine
marca. Niso pa uspeli realizirati nekaj spomladanskih dejavnosti, nastopov in druženj
s starši in starimi starši, izleta v Kekčevo deželo in letovanja v Osilnici.
 Strokovne delavke so pripravile evalvacijo prednostnih nalog in ciljev: samostojnost,
gibanje in naravo. Dejavnosti prilagajajo glede na starost otrok. Izvajajo jih med
vsakodnevno rutino v vrtcu. Rezultati so pokazali, da bolj ko so otroci samostojni, večjo
samozavest imajo in bolj se počutijo varne.
 Gibanje in narava bosta še naprej prednostna naloga tudi v letošnjem šolskem letu.
 Veselili so se programa Mali sonček, ki ga pa ni mogoče realno primerjati z lanskimi,
ker se veliko otrok po odprtju vrtca ni vrnilo, in tako niso opravili vseh dejavnosti.
 V maju so uspešno zaključili dvoletni projekt Center medgeneracijskega učenja, s
katerim so pridobili nekaj IKT opreme (prenosne računalnike, tablice).
 Dejavnosti projekta Trajnostna mobilnost so zaključili že v jesenskem času. Otroci
starejših skupin so se pogovarjali o nevarnostih na področju prometa v okolici vrtca.
Ob obisku pri županu so otroci z risbicami opozorili na pomanjkljivosti. Prvi rezultati
so že vidni: postavljena varnostna ograja ob Sori (pri križišču ob Ambasadi).
Predstavnik staršev je vprašal, ali imamo sedaj v vrtcu več otrok z odločbo, takih, ki potrebujejo
dodatno pomoč?
Pomočnica ravnatelja je razložila, da v Škofji Loki deluje razvojna ambulanta, ki omogoča
hitrejšo obravnavo otrok s primanjkljaji. Tudi v vrtcu imamo zaposleno delavko, ki enkrat
tedensko izvaja svetovalno delo. Včasih so usmeritve izvajali šele v prvih letih osnovnošolskega
izobraževanja. Trenutno v vrtcu beležijo 4 primere otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč.
Dolžnost strokovnih delavk v vrtcu je, da opozarjajo na primanjkljaje, ki jih opazijo pri otroku.
Ravnatelj je dodal, da glede na sosednje osnovne šole, na naši šoli ni veliko takih otrok.
Ugotavlja pa se manko logopeda, na kar pa, kljub pozivom na določene inštitucije (zaradi
pomanjkanja ustreznega kadra), ne moremo vplivati.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
S K L E P št. 9-4:
Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ
Žiri za šolsko leto 2019/2020 skupaj s prilogami.
K 6. točki:
Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za OŠ Žiri za šolsko leto 2020/2021
Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.
Ravnatelj je ponovno prevzel besedo in na kratko izpostavil:
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 POŠ - projekt Popestrimo šolo se zaključi prihodnje leto. Tudi v poletnem času so
izvajali aktivnosti. Odzivi staršev in otrok so pozitivni.
 Projekt Mladi raziskovalci poteka že 16. leto. Zahvala občini, ki finančno podpira
projekt.
 Projekt Šolski vrt je deloval tudi čez poletje. Pobrali smo 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.
 Letos pričenjamo z novim dvoletnim Erasmus + projektom »Play against bullying« (Z
igro proti nasilju), ki bo predvidoma povezoval šest šol. Poleg naše, še šolo iz Turčije,
Italije, Slovaške, Madžarske in Srbije. Prav tako nadaljujemo s projektom »Smart waste
managers«. Nekatere aktivnosti so zaradi nastalih razmer obstale, računamo, da bomo
planirane mobilnosti izpeljali kasneje. Ker je koordinatorka projekta na daljši bolniški,
je novi projekt prevzela Mateja Velkavrh, starega pa Martina Jurman.
 Trudimo se za korektno izvajanje 9-letke. Trenutno je aktualno izobraževanje za učitelje
na temo e-učilnic, s katerim se bodo usposobili za delo na daljavo.
 Šolski okoliš: od 540 učencev imamo letos 33 otrok iz drugih okolišev.
 Razširjeni program: zaradi nastalih razmer v zvezi s korona virusom smo v oddelkih
podaljšanega bivanja letos prvič omejili vstop staršev v šolo. Starši lahko prevzemajo
otroke pred šolo na vsake pol ure, oziroma po dogovoru z učiteljico.
 Letos zaradi nastalih razmer ŽIR ŽAV-a ne bo. Ne vemo pa še, kako bo z Miklavževim
sejmom.
 V mali telovadnici smo uredili dodatno jedilnico. Zahvala delavkam vrtca, ki so
odstopile prostor in gasilcem, ki so posodili mize.
 Investicijska vzdrževanja: v tem šolskem letu načrtujemo pleskanje učilnic in hodnika v
starem delu in nabavo senčil za zatemnitev učilnic v novem delu šole. Učilnici fizike in
kemije pa sta potrebni nove opreme. Predlog skupne nabavne vrednosti investicijskega
vzdrževanja in nabave osnovnih sredstev je 20.000 €.
 Kadrovske zadeve: v letošnjem letu imamo novo učiteljico za glasbo. Dve zaposleni sta
se v letošnjem letu že upokojili, dve se še bosta. Za nadomeščanje porodniških in
bolniških odsotnosti imamo nadomestne zaposlitve. Nekaj težav smo imeli pri iskanju
ustreznega kadra, predvsem za delovno mesto Učiteljica razrednega pouka.
 Stroški za dneve dejavnosti so bili predstavljeni in potrjeni na včerajšnjem sestanku
Sveta staršev. Na razredni stopnji so učitelji pripravili dva modela izvedbe dejavnosti.
V primeru, da določenih aktivnosti izven kraja ne bo možno izvesti, bodo uporabili
rezervni načrt (model B).
 Plavalno šolo, ki bi jo morali izvesti v začetku septembra, smo prestavili na marec
prihodnje leto na Debeli Rtič.
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Predstavnica delavcev vrtca je vprašala glede jedilnice, ki jo imamo v mali telovadnici.
Najmlajši šolarji imajo tam kosilo. To je za vrtec zelo moteče, saj hrup moti vrtčevske otroke
med opoldanskim počitkom. Ali je možno, da bi 'začasno' jedilnico prestavili drugam?
Ravnatelj je odgovoril, da se bodo glede problema pogovorili in poskušali najti rešitev.
Upoštevati moramo izredne razmere in racionalno izrabo prostora (prostor je blizu kuhinje, je
svetal in zračen). Se bodo pogovorili na strokovnem aktivu.
Predstavnik občine je pripomnil, da bi bilo prav, da so pri navedbi stroškov vzdrževanja in
investicij za leto 2016 zapisani točni zneski. Za energetsko sanacijo vrtca z novo streho in
prezračevanjem je pravilni znesek 352.000 €, za atletski stadion pa 526.000 €.
Ravnatelj je povedal, da je v delovni načrt navedel okvirne zneske, s katerimi je razpolagal.
Zneske bomo popravili.
Predstavnica občine, sicer zaposlena na gimnaziji v Idriji, je pohvalila žirovske dijake. Dijaki
so zelo razgledani, zato je pohvalila osnovno šolo, da jim omogoča razvoj in pozvala občino,
da njihova prizadevanja tudi finančno podpre.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
S K L E P št. 9-5:
Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za OŠ Žiri za šolsko leto 2020/2021skupaj s
prilogami in popravki.
K 7. točki:
Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto 2020/2021
Gradivo so vabljeni prejeli po elektronski pošti.
Besede je ponovno prevzela pomočnica ravnatelja v vrtcu:
 Izpostavila je prednostne naloge in cilje, ki ostajajo enake kot v lanskem letu: Gibanje in
narava, samostojnost.
 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.
 Prednovoletne igrice vzgojiteljic za otroke in starše letos ne bo, prav tako ne delavnic za
starše.
 V spomladanskem času bomo nadaljevali s projektom trajnostne mobilnosti: Beli zajček (v
vrtec peš, s kolesom ali s skirojem), v katerega se je vključilo 6 skupin.
 V projekt Palček gibalček, ki deluje v sklopu Popestrimo šolo, bodo letos vključeni isti
otroci kot v lanskem letu.
 Še naprej smo vključeni v projekt Zdravje v vrtcu, ki poteka dnevno pri delu z otroki.
 Vrtec bo prihodnje leto zaprt od 3. do 8. avgusta.
 Planiramo predavanje Marka Juhanta za strokovne delavke in starše, na temo permisivna
vzgoja da ali ne in postavljanje meja otroku.
 Izobraževanja strokovnih delavk potekajo po planu, večinoma bodo izpeljana na daljavo.
 Dve strokovni delavki sta na porodniškem dopustu. Imamo nadomestne zaposlitve.
 Investicijsko vzdrževanje: ponjava za senco na novem otroškem igrišču.
 Ravnatelj je dodal, da nas je v začetku septembra obiskala inšpektorica za delo, ki je
pregledala dokumentacijo poslovanja vrtca. Ugotovljenih nepravilnosti ni bilo, potrebno
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bo le urediti zaščito za prste na vratih igralnic. Pohvalil je delo vodje in ostalih strokovnih
delavke v vrtcu.
Predsednica sveta šole je povedala, da mora glede na 3. člen Pravilnika o publikaciji vrtca,
publikacijo vrtca sprejeti Svet šole na predlog ravnatelja. Ravnatelj je dodal, da imamo
publikacijo skupno za šolo in vrtec. Prejme jo vsaka družina. Ker pa je za vrtec to obvezen
dokument, za šolo pa ne, je predlagal, da bi v prihodnjem šolskem letu imeli ločeni publikaciji.
Objavljena je tudi na spletni strani šole.
S K L E P št. 9-6:
Svet šole je soglasno sprejel Publikacijo o življenju in delu vrtca za šolsko leto 2020/2021.
Pri planu investicij pod točko 17. Letnega delovnega načrta za vrtec bomo dodali planirane
cene.
Na podano razlago ni bilo vprašanj in pripomb.
S K L E P št. 9-7:
Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za Vrtec pri OŠ Žiri za šolsko leto 2020/2021
skupaj s prilogami.
Predsednica Sveta šole je povedala, da je v marcu 2020 nekaterim članom Komisije za sprejem
otrok v vrtec potekel mandat. Glede na 20. člen Zakon o vrtcih, komisijo in pravilnik o kriterijih
za sprejem otrok v vrtec sprejme občina na predlog sveta vrtca.
Pomočnica ravnatelja v vrtcu je dodala, da smo od občine 7. 4. 2020 prejeli sklep o imenovanju
članov Komisije za sprejem otrok v vrtec v sestavi: Urška Trček (predstavnica strokovnih
delavcev vrtca), Petra Kolenc (predstavnica staršev) in Nina Lukan (predstavnica občine).
S 1. 4. 2020 je stopil v veljavo nov Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, kjer je bilo dodanih
oziroma spremenjenih nekaj členov in dodan nov kriterij. Pravilnik je objavljen na spletni strani
šole.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 9-8:
Svet šole se strinja s sestavo Komisije za sprejem otrok in kriterijem za sprejem otrok v vrtec.
K 8. točki:
Poročilo ravnatelja o tekočem dogajanju na šoli
Ravnatelj je omenil, da smo v juniju 2020 imeli Javni razpis za oddajo javnega naročila
sukcesivnih dobav konvencionalnih in ekoloških živil. Pohvalil je prireditev ob otvoritvi nove
športne dvorane, ter se za izvedbo zahvalil občini.
Zaključil je z željo, da bi šolsko leto zaključili v šoli in ne na daljavo.
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K 9. točki:
Imenovanje pritožbene komisije na podlagi 60. b in 60. c člena Zakona o osnovni šoli
Predsednica je razložila pomen Pritožbene komisije. Šola mora po 60. c členu Zakona o osnovni
šoli imenovati pritožbeno komisijo. Ker je pritožbeni komisiji 4-letni mandat že potekel je
predsednica predlagala nove člane. V komisijo se imenuje najmanj 10 članov, od katerih mora
biti več kot polovica strokovnih delavcev šole.
Komisija se sestane v primeru pritožb v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka
oziroma učenca. Izmed članov predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem
primeru.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 9-9:
Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo v sestavi: Irena Jelenc, Nataša Markelj Kosmač,
Polona Maček, Petra Novak, Mateja Leskovec, Nives Bolčina, Mojca Miklavčič, Vlasta
Pečelin, Mateja Gantar, Barbara Tavčar, Elizabeta Proj, Sebastjan Pivk in Simon Lukančič.
Sklep o imenovanju pritožbene komisije je priložen zapisniku Sveta šole.
K 10. točki:
Razno
Predstavnik staršev je vprašal, če vsi učenci nosijo maske.
Ravnatelj je povedal, da učenci z nošenjem mask nimajo problemov. Maske, na zahtevo staršev,
ne nosi le en prvošolček. Kot šola na pravila lahko samo opozarjamo, ne moremo pa ukrepati.
Predstavnik staršev v vrtcu je vprašal, če se da na novem parkirišču za cerkvijo uredit – označit
mesta za jutranje postanke avtomobilov, za starše, ki vozijo otroke v vrtec.
Ravnatelj je povedal, da so načrt parkiranja izdelali strokovnjaki na Agenciji za promet.
Parkiranje na avtobusnem parkirišču ni dovoljeno. Dogaja se, da nekateri starši puščajo
prižgane avtomobile pred vhodom v vrtec, tam kjer ni označenega parkirišča. Potrebno bi bilo
obvestit redarsko službo.
Predsednica je prebrala poročilo o Erasmus+ projektu, ki ga je pripravila Martina Jurman.
Seja je bila zaključena ob 19.30.
Žiri, 12. 10. 2020
Zapisala:
Damijana JESENKO CAPUDER

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE:
Suzana VEHAR
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