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OSNOVNA  ŠOLA  ŽIRI 

Jobstova cesta 22, Žiri 

S v e t    s t a r š e v 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

2. sestanka SVETA  STARŠEV  OSNOVNE  ŠOLE  ŽIRI v šolskem letu 2018/2019, ki je 

potekal v četrtek, 21. marca 2019 s pričetkom ob 18. uri, v zbornici šole. 

 

 

Prisotni: 

Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev) 

Renata Miklavčič, Polona Mohorčič Poljak, Tomaž Kopač, Andreja Podlesek, Tina Gruden, Tanja 

Trček Ficko, Gašper Cankar, Urška Kavčič, Andrej Praznik, Franci Jereb, Špela Krvina, Mateja 

Dolinar, Miro Kosmač,  Janez Strlič, Sebastjan Pivk, Aleš Slabe, Damijan Dolenec, Maja Rampre 

Erznožnik, Danica Gantar, Miha Kravanja, Edo Demšar, Nataša Peternel. 

 

Opravičeno odsotni: Adrijana Štremfelj, Nataša Banfi Gluhodedov, Petra Mole, Janez Tratnik. 

 

Vabljen: Marijan Žakelj, ravnatelj 

   

Sestanek sta vodila namestnica predsednika v Svetu staršev, Maja Rampre Erznožnik in predsednik 

Sveta staršev, Miha Kravanja. 

 

Ugotovljena je bila sklepčnost. 

 

 

Soglasno je bil prejet naslednji  

 

d n e v n i   r e d : 

 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 z dne 27. 9. 2018 

 

2. Informacija o delu šole v prvem polletju šolskega leta 2018/2019 

 

3. Razno 

 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 z dne  27. 9. 2018 

 

 Zapisnik 1. sestanka je objavljen na spletni strani šole, predstavnikom Sveta staršev pa je bil 

posredovan tudi po navadni pošti. Na zapisnik ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb. 

 

S K L E P 1-2:     

Svet staršev je soglasno potrdil zapisnik 1. sestanka v šolskem letu 2018/2019 z dne 27. 9. 2018.  
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K 2. točki dnevnega reda: 

Informacija o delu šole v prvem polletju šolskega leta 2018/2019 
 

Ravnatelj je prevzel besedo in povedal, da glede na Letno poročilo, tako poslovno kot finančno, 

zavod posluje dobro, rezultati so odlični, žal smo večkrat vezani na finančna sredstva, ki pa so 

omejena.  Izpostavil je, da imamo pri pripravi finančnega načrta vsako leto težave. Financiranje s 

strani MIZŠ imamo potrjeno le do meseca septembra. S strani občine pa niso upoštevali naših 

izračunov, tako da je v proračunu Občine Žiri prikazan manko. Poudaril je, da je finančni načrt 

pripravljen po naših podatkih in izračunih, vendar je pričakovati skozi leto še spremembe. 

 

Nadaljeval je s predstavitvijo dela na šoli in omenil naslednje:  

 

Projekte: 

 Planetu prijazni šola (B. Peternel) 

 Mladi raziskovalci (P. Novak, sodelovalo 8 nalog, 13 učencev, 9 mentorjev) 

 Pešbus (M. Velkavrh) 

 Živimo vrednote (P. Cankar) 

 Dopisovanje s španskimi učenci (U. Tušar) 

 Odbojka z učenci s pobratene srbske šole (B. Tutta) 

 Medgeneracijsko branje, Bookmark exchange project, Skupaj beremo in Rastem s knjigo (N. 

Šink) 

 E-twinning – prijavljeni smo kot partnerji na dveh projektih Erasmus+, na temo delo z 

učenci s posebnimi potrebami in avtisti. 

 

Natečaji: 

 »Tole moram povedati« (M. Brezovar, B. Peternel, P. Novak)  

 na temo »Invalidi« (M. Istenič, M. Podgornik, P. Bremec Možina, B. Peternel, P. Novak, A. 

Mivšek,; 17 sodelujočih učencev) 

 Otroci za varnost v prometu (K. Reven, S. Albreht, I. Jelenc) 

 Rima raja (M. Brezovar, 16 učencev) 

 Tudi pri nas si pripovedujemo pravljice (P. Sedej, 19 učencev) 

 Bodi pisatelj (N. Bolčina, P. Novak, 7 učencev) 

 Maraton poezije 

 Naravne in druge nesreče: Neurje (15 učencev) 

 Drevo (B. Jereb, 8 učencev) 

 

Sodelovanje mentorjev z učenci na dogodkih: 

 Sprejem prvošolčkov 

 Oddaja Dobro jutro Žiri (sodelovalo 50 učencev, 7 učiteljev) 

 Žir žav (15 delavnic) 

 Pogostitev starejših občanov (5 učencev) 

 Dan spomina (3 učencev) 

 Medgeneracijsko branje (8 učencev) 

 Komemoracija ob dnevu mrtvih (2 učenca) 

 Spominska slovesnost ob 100 letnici konca 1. svetovne vojne (posaditev lipe miru v šolskem 

parku) 

 Gostovanje učencev in učiteljev iz pobratene šole Vožd Karađorđe iz Jakova, Srbija 

 Dobrodelni Miklavžev sejem  

 Prireditev ob prihodu Dedka Mraza., obdarovanje 

 Ročna delavnica Ivice Novak  
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 Odkritje spominske plošče F. Mlakarja in prireditev ob 100 letnici boja za severno slovensko 

mejo 

 Kulturna prireditev ob 8. februarju - Festival ustvarjalnosti v dvorani DPD Svoboda 

 Projekt POŠ (Popestrimo šolo): od 1. marca imamo novo mentorico Klavdijo Oblak, med 

zimskimi počitnicami je 30 otok je že sodelovalo v tridnevnem taboru. 

 včeraj je potekalo tekmovanje Matematični  kenguru (sodelovalo je 50 učencev od 5.- 9. r. 

in preko 100 učencev od 1.-5. razreda). 

 Turizmu pomaga lastna glava: na Turistični tržnici v Domžalah je naloga na temo turistični 

spominek domačega kraja, z imenom »Žirovske sanje«, prinesla dve zlati priznanji 

(sodelovalo je 8 učencev 6.razreda in ena učenka 9. razreda) 

 V jeseni smo pričeli s snemanjem predstavitvenega filma »Naša šola in naš kraj«. Na 

okoliška podjetja smo poslali prošnjo za sponzorska sredstva. Odzvali sta se le dve podjetji: 

Mesarstvo Oblak in Alpina, ki je donirala 500 €. 

 

Čistilno akcijo za učence od 1. – 5. razreda bomo izvedli 5. aprila v sodelovanju z Ribiško družino 

Žiri. 

 

Pri nacionalnem preverjanju znanja bomo letos kot tretji predmet poleg matematike in slovenščine 

imeli likovno umetnost. 

 

Ravnatelj je opravil že 40 letnih razgovorov z učitelji. 

 

Gradnja nove športne dvorane poteka po načrtih, v aprilu naj bi bila že pokrita s streho. 

 

Končno smo prejeli potrditev projekta  »Šolski vrt«, kjer sodelujemo kot partnerji skupaj z OŠ Ivana 

Tavčarja, OŠ Poljane in OŠ Železniki. Gre za projekt LAS (lokalne akcijske skupine loškega 

pogorja), sofinanciran z evropskimi sredstvi, v skupni vrednosti 27.000 €. Lokacija je v Maršaku, 

obsega parcelo z nekaj več kot 3500 m2. Pričeli bomo z zemeljskimi deli, postavili ograje, visoke 

grede,… Z učilnicami na prostem bomo šole nadgrajevale pedagoški program, ki bo temeljil na 

pozitivnem odnosu otroka do narave in lokalno pridelane hrane, tako teoretično, kot praktično. 

 

Priznanja in dosežki (tekmovanja na regijskem in državnem nivoju še potekajo): 

 Cankarjevo priznanje (sodelovalo 33 učencev od 6.-9. r.) 

 Tekmovanje iz znanja angleščine in nemščine (sodelovalo 42 učencev) 

 Fizika (18 učencev iz 8. in  9. r) 

 Dominkovo priznanje iz znanja astronomije (sodelovalo 18 učencev iz 7., 8., in 9. razreda. 

učenka Nika Dolenec je bila 5 v državi in se je uvrstila na Sanktpeterburško olimpijado) 

 Kemija (28 učencev) 

 Biologija (14 učencev) 

 Zgodovina (15 učencev) 

 Logika (od 4.- 9. r.) 

 Sladkorna bolezen (44 učencev) 

 tekmovanje Bober, tekmovanje Elastomobilov,… 

 Športna tekmovanja: Skoči z nami v Planici, mlajše košarkarice so gorenjske prvakinje, 

uspešni tudi na področnem tekmovanju iz namiznega tenisa) 

 

Pri medpredmetnem sodelovanju so učenci izdelali 10 kahonov (lesenih škatel – inštumentov 

kvadratne oblike, na katerih se sedi in igra z rokami). Izdelali so jih pri tehničnem pouku, pri likovni 

umetnosti so jih poslikali, naučili pa se bodo nanje tudi igrati. Predstavili se bodo na prireditvi v 

Škofji Loki. 

 

Kadri: iščemo novega učitelja za glasbeno umetnost za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti 

učiteljice. Z daljše bolniške odsotnosti se je vrnila tudi učiteljica za angleščino. Nadomeščala sta jo 
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dva učitelja (za poučevanje angleščine smo zaposlili novo učiteljico, nemščino pa je dopolnjeval 

učitelj iz OŠ Poljane). Urnike smo morali prilagajati novi situaciji. 

 

V 1. razred za šolsko leto 2019/2020 smo vpisali 63 učencev. Poteka tudi prijava novincev v vrtec. 

Računamo, da bomo lahko sprejeli vse prijavljene, ki so rojeni v letu 2018. 

 

Predstavnica sveta staršev je vprašala, kaj naj bi potekalo na šolskem vrtu? Ali se bo tam poučevalo 

biologijo?  

Ravnatelj je razložil, da naj bi »Šolski vrt« obsegal sadovnjak s 47 sadnimi drevesi, na ravninskem 

delu naj bi bil intenzivni sadovnjak, na bregu pa zasajene stare sorte, češnje, orehi, jagodičevje, … 

V ogradi bodo 4 visoke grede, uta, 4 zložljive mize s klopmi. V tem projektu je zajeto tudi 

izobraževanje mentorjev, učiteljev v obsegu 30 ur, da bodo usposobljeni za delo z učenci. Tam bo 

potekal tudi pouk – učilnica na prostem. 

 

Na podano poročilo ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb. 

 

 

Ad 3. Razno 

 

Predsednik je povedal, da je od predstavnice 4. b razreda prejel nekaj vprašanj, ki jih je posredoval 

ravnatelju in od njega prejel tudi odgovore. Prebral je vprašanja in podane odgovore (priloga). 

Predstavnica 2. razreda je vprašala, če je možno, da bi v šoli med interesnimi dejavnostmi ponudili 

kakšen bolj dekliški šport npr. mažoretke? 

Ravnatelj je povedal, da je možno. Problem pa je najti ustreznega mentorja, ki bi bil usposobljen in 

pripravljen vodit skupino. Poleg tega je odvisno tudi od interesa učencev, saj bi se moralo v skupino 

vključiti vsaj 15 otrok. 

 

Predsednik je prebral tudi poročilo o delovanju Šolskega sklada za koledarsko leto 2018. Poročilo 

je objavljeno tudi na spletni strani šole (v zavihku Šolski sklad).  

Predstavniki Sveta staršev naj bi se v tem šolskem letu sestali še enkrat in sicer zaradi potrjevanja 

cen delovnih zvezkov in učbenikov. Predsednik je predlagal, da naj bi to potrjevanje potekalo preko 

korespondenčne seje (po elektronski pošti), kar so vsi soglasno potrdili z dvigom rok. 

Predstavnica čipkarske šole v Svetu staršev je vprašala ali otroci dobijo dovolj za piti. Kako je s 

pijačo ob malici? Učiteljice na razredni stopnji naj bi otrokom svetovale, da nosijo s seboj 

stekleničke. Otroci so žejni, posebno takrat ko je na jedilniku pšenični zdrob… 

Ravnatelj je odgovoril, da imajo otroci na voljo dovolj pijače. Imamo tudi pitnike z vodo. Jedilnike 

sestavlja nutricistka, odgovor na vprašanje glede pijače bo podala vodja šolske prehrane. 

Predstavnica Sveta staršev iz 2. b razreda je povedala primer iz njene prakse, kjer imajo otroci v 

vrtcu plastične kozarčke stalno na voljo in lahko pijejo kadar želijo. 

 

Predstavnica 2. b razreda je pohvalila delo razredničarke Marje Istenič, ki se v razredu zelo trudi, 

skrbi za dobro klimo v razredu. 

Predstavnik 4. a razreda je pohvalil odločitev, da so šolske proslave na ogled tudi za ostale krajane. 

Prireditev ob kulturnem prazniku je bila zelo lepo obiskana in sprejeta. 

 

Predstavnica 8.b razreda je prav tako pohvalila razredničarko Petro Novak, za njeno sodelovanje, 

strokovnost in prizadevnost. 
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Predsednik je povedal, da se njegovo sodelovanje v Svetu staršev v tem šolskem letu izteka, zato se 

je zahvalil za sodelovanje in zaželel šoli uspešno delo vnaprej. 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.15. 

 

 

 

Žiri, 28. 3. 2019 

 

 

Zapisala:         Sestanek vodil: 

Damijana Jesenko Capuder       Miha Kravanja 
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PRILOGA: 

 

Kot predstavnica 4.b razreda posredujem nekaj pobud in vprašanj enega od staršev. 

 

1. Pri interesnih dejavnostih, ki jih organizira šola in učitelji na šoli za naslednje leto, bi bilo super, 

da učitelji napišejo katere interesne dejavnosti so plačljive in katere ne. Ter kakšna je njihova 

cena že na začetku in ne potem, ko so otroci že prijavljeni. Običajno se starši skupaj z otroci 

odločamo na podlagi cen in terminov interesnih dejavnosti.  

Predlagam tudi, da so objavljene na spletni strani, tako da bi imeli starši bolj dostopen pregled 

nad njimi. Kot je stran "Popestrimo šolo" ali drugi projekti, ki se izvajajo na šoli. Tam bi lahko 

pisalo: kdo jih vodi, kdaj se bodo predvidoma začele, kakšna je cena na posameznika, obvestila 

o spremembah glede začetka, konca, spremembe urnikov ali učiteljev. 

Ja res bi bilo super. Kolikor je meni znano učenci vedno pri zunanjih izvajalcih pred začetkom 

interesne dejavnosti izvejo kakšna je cena in kakšni so pogoji. Vse dejavnosti, ki jih organizira šola 

in mentorje plača MIZŠ so brezplačne. Problem lahko nastane, če so dejavnosti nadgrajene s 

klubskimi. V Publikaciji so neplačljive interesne dejavnosti, ki jih organizira šola na strani 12 do 

presledka, naprej so plačljive.  

Za objave na spletni strani pa je potrebno, da je nekdo za to zadolžen in tudi plačan. Ker to ni 

osnovna dejavnost šole, je od posameznih mentorjev to nerealno zahtevati. 

 

2. Zanima me tudi kako to, da ga. Miša Bakan ne bo projekta izpeljala do konca, saj je bilo rečeno, 

da bo projekt trajal do leta 2021? Sedaj ga namreč izvajajo tudi drugi učitelji. 

Projekt bo trajal tako kot je bilo povedano do leta 2021. Moje vprašanje je kaj pa, če bi gospa Miša 

odšla na porodniško? Ravno tako bi morali zagotoviti drugega izvajalca. 

 

3. Glede domačih nalog, bi mogoče predlagala, če lahko učitelji, tako kot po nekaterih drugih 

šolah, ob koncih tedna ne dajejo domačih nalog in le te razporedijo čez teden. V vsakem 

primeru, pa se morajo čez vikend učiti, in se mi zdi smiselno, da bi mogoče vsaj čez vikend ne 

imeli domačih nalog. Nekateri učitelji se občasno tega tudi že držijo ne pa vsi. To je samo 

predlog, ker se mi ob napornem učnem programu in obremenjenosti učencev že v prvih 

razredih, zdi to zelo smiselno. 

Predlog je dober, učitelji pa so avtonomni pri poučevanju in izvajanju vzgojno izobraževalne 

dejavnosti. Nekateri predmeti so žal na urniku samo v petek in v tem primeru je verjetno nemogoče, 

da naloga ni čez vikend. Bom pa na naslednjem sestanku razrednim učiteljicam predlagal, da 

kolikor se le da upoštevajo vaš predlog. 

 

4. Vprašanje se nanaša na varnost pred šolo: vsak petek popoldne namreč starši okoli 16-ih hodijo 

z avtomobili po svoje otroke, obenem pa se ob 16:00 zbirajo tudi otroci za tabornike. V velikem 

številu so nagneteni pred vhodom v šolo na dovozni cesti. Glede na to, da je to šolsko dvorišče 

ali ne bi bilo smiselno, da ravnatelj v pogovoru z vodji tabornikov določi točko srečanja, ki je 

nekaj metrov stran od dovozne ceste... Izključno zaradi varnosti otrok. 

Tudi z redom pred vhodom v šolo se strinjam. Problem ni samo pred vhodom ampak tudi v šoli. 

Otroci, ki čakajo na tabornike se podijo po šoli kar povzroča velik problem tudi čistilkam. S 

problemom sem že večkrat seznanil vodjo tabornikov, ki je obljubil izboljšanje. Problem je ker 

otroci (lanski devetošolci), vodijo otroke. To dokazuje, da delo z osnovnošolci ni enostavno. V 

zvezi s tem sem govoril z vodjem Maticem Dolencem in Borutom Žakljem. 

 

 


