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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 

 

1. sestanka SVETA  STARŠEV  OSNOVNE  ŠOLE  ŽIRI v šolskem letu 2016/2017, 

ki je potekal v sredo, 28. septembra 2016, s pričetkom ob 17. uri, v zbornici šole. 

 

 

Prisotni: 

Člani sveta staršev OŠ Žiri (v nadaljevanju Svet staršev) 
 

Andreja Podlesek, Tina Gruden, Tanja Trček Ficko, Gašper Cankar, Urška Kavčič, Petra Mole, 

Martina Seljak, Katarina Cankar, Mateja Dolinar, Miro Kosmač, Janez Strlič, Štefan 

Klemenčič, Sebastjan Pivk, Vilma Tušek Matjašec, Danica Gantar, Miha Kravanja, Miroslav 

Bogataj, Borut Poljanšek, Boštjan Andreuzi, Katarina Eržen, Andreja Ferreira, Vida Cankar 

 

Opravičeno odsotni: Andrej Praznik, Jana Jereb, Damijan Dolenec, Maja Rampre Erznožnik  

 

Vabljen: Marijan Žakelj, ravnatelj 

   

Sestanek je otvoril ravnatelj, ki je prisotne seznanil, da glede na Poslovnik o delu Sveta staršev, 

predstavniki izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Povedal je, da lahko 

ostaneta predsednik in namestnica predsednika Sveta staršev ista kot v lanskem letu. 

 

 

Soglasno je bil prejet naslednji  

 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Izvolitev predsednika (-ce) in namestnika predsednika (-ce) Sveta staršev                

 

2. Potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 24. 5. 2016 

(poroča: predsednik(-ca)) 

 

3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

4. Potrditev stroškov dnevov dejavnosti za šolsko leto 2016/2017 

(poroča: Marijan Žakelj, ravnatelj) 

 

5. Razno 
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Ad 1. Izvolitev predsednika (-ce) in namestnika predsednika (-ce) Sveta staršev šole 

 

Na predlog ravnatelja je bil soglasno sprejet 

 

S K L E P št. 1-1:     

Svet staršev soglasno potrdi Miho Kravanjo za predsednika in Majo Rampre Erznožnik za 

namestnico predsednika Sveta staršev. 

 

Vodenje sestanka je prevzel predsednik, se zahvalil za izkazano zaupanje, pohvalil sodelovanje 

s starši in vodstvom šole v lanskem šolskem letu in se priporočil za enako sodelovanje tudi za 

vnaprej. Poudaril je sprotno reševanje problemov in pozval predstavnike, da morebitne težave 

takoj javijo na šolo, da ne čakajo na naslednji sklic sestanka. 

 

 

Ad 2. Potrditev zapisnika 3. sestanka Sveta staršev z dne 24. 5. 2016 

 

 Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev je bil poslan skupaj z gradivom, objavljen je tudi na 

spletni strani šole. 

 Na zapisnik ni bilo pisnih oz. ustnih pripomb na sestanku. 

 

S K L E P št. 2-1:     

Svet staršev soglasno potrdi zapisnik  3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 z 

dne 24. 5. 2016. 

 
 

Ad 3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 

 

Ravnatelj je k besedi pozval vodjo šolske kuhinje g. Matjaža Poljanška. Na sestanek je prišel 

zaradi pritožb in komentarjev na jedilnike in pripravo hrane, ki so se preko poletja pojavili na 

spletu. Obrazložil je postopek nabave in priprave hrane v kuhinji. Prinesel je tudi fotografije, 

ki kažejo kulturo prehranjevanja naših učencev. Povedal je, da v kolikor je možno, dobavljajo 

hrano domačih – okoliških kmetov, vendar so vezani na dobavitelje izbrane na javnem naročilu. 

Kuhajo tudi za zunanje uporabnike (50 porcij na dan), ki so s storitvami zadovoljni. 

Ravnatelj je pohvalil kuharje in njihovo prizadevnost. Vsako leto izvedemo tudi anketo  o 

zadovoljstvu, ki je pokazala, da je 99% uporabnikov s hrano zadovoljnih. Hrana, ki ostane od 

malic, je  učencem ponujena vsak dan po 11. uri in si jo lahko vzamejo na hodniku pred kuhinjo.  

 

Predstavnica 2.c razreda je pohvalila delo in trud kuharjev in vprašala, če je možno, da se z 

jedilnika umakne poli salama in nadomesti s kakšno bolj kvalitetno šunko?  

Vodja kuhinje je povedal, da se poleg poli salame uporablja tudi druge vrste salam, bolj 

kvalitetno šunko, puranja, piščančja prsa…, vendar se po ostankih hrane vidi, da učenci drugih 

salam ne marajo.  Poli salama se z jedilnika lahko črta, je pa na jedilniku povprečno enkrat na 

mesec, učenec prejme po dve rezini te salame. 

 

Ravnatelj je nadaljeval s predstavitvijo Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017, ki 

je objavljen tudi na spletni stani šole. 

 

 Omenil je pobrateno šolo iz Surčina (Beograd). Zadnji vikend v maju smo na mednarodni 

turnir v odbojki peljali 8 naših učenk, ki so uspešno predstavljale našo šolo. Obisk so nam 
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v juniju vrnili učitelji, ko so ob koncu šolskega leta prisostvovali na zaključni prireditvi ob 

Dnevu državnosti. Izmenjavo bomo nadaljevali. 

 

 Razpredelnica z vpisanimi dnevi dejavnosti po mesecih in razredih je bila posredovana 

članom Sveta staršev skupaj z vabilom. 

 

 Šole v naravi so standardne. Izvajamo jih v 5., 6., 7. in 8. razredu. 

 Zaključna ekskurzija v 9. razredu – Prekmurje ali Osilnica ob Kolpi. 

 Investicije:  

- V petek, 30.9. bomo otvorili energetsko saniran vrtec. Pridobili smo dve novi igralnici, 

dvoje sanitarije, dvigalo in eno večjo sobo. 

- Prihodnje leto občina namerava izvesti prestavitev atletske steze zaradi priprave terena 

za novo športno dvorano. Predvidena investicija naj bi bila v vrednosti okrog 400.000 

€. Pridobili bomo novo tartansko stezo, sanitarije na stadionu ter izvedli protipoplavno 

zaščito Polja. 

- Zamenjava razsvetljave v starem delu šole. Luči bomo zamenjali z novo, varčno LED  

razsvetljavo.  

- Regulacija kurilnice na sekundarni strani. 

 

 Kadri: zaradi prekinitve del. razmerja, predvidene upokojitve in daljših bolniških 

odsotnosti imamo nekaj novih zaposlitev. Zaposlili smo učiteljico razrednega pouka z 

angleščino, novo defektologinjo, kuharico, pomočnico vzgojiteljice.  Ker imamo na šoli  30 

oddelkov (25 rednih + 5,5 oddelkov podaljšanega bivanja), nam po normativih pripada več 

zaposlenih. V prihodnje ne predvidevamo novih zaposlitev, dela bomo prerazporedili med 

ostale zaposlene. 

 

 Oddelki podaljšanega bivanja so polno zasedeni (po 30 otrok). 

 

Predstavnica 7.a razreda je vprašala glede angleščine v 7. razredu. Starši so na roditeljskem 

sestanku izpostavili problem, da se učenci pri pouku ne naučijo dovolj, da so ure 

neproduktivne? 

Ravnatelj s problemom ni bil seznanjen, zato bo zadevo preveril. 

 

Predstavnica 2.c je vprašala, kaj pomeni biti vozač, komu pripada jutranje varstvo? 

Ravnatelj je povedal, da so vozači vsi učenci, tudi tisti, ki jih starši zjutraj pripeljejo v šolo, ker 

jim ne morejo zagotovit drugega prevoza. Varstvo je organizirano za vse učence in se lahko 

individualno prilagodi. 

 

Predstavnik 5.a je vprašal, če varstvo velja tudi za 5. razrede? 

Ravnatelj je obrazložil, da to velja tudi za starejše učence.  Naj pa učenci v šolo ne hodijo prej 

kot 15 minut pred pričetkom pouka. 

 

Na podano predstavitev ni bilo dodatnih vprašanj in pripomb. 

 

predstavniki so soglasno sprejeli 

 

S K L E P št. 3-1:     

Predstavniki Sveta staršev so seznanjeni z  Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 

2016/2017, ki ga je predstavil ravnatelj Marijan Žakelj. 

 



  ______________________________________________________________________________________ 

                   

  1.  sestanek –  28. 9. 2016                                                                                               šolsko leto 2016/2017 

4 

S K L E P št. 4-1:     

Predstavniki Sveta staršev soglasno potrdijo stroške za dneve dejavnosti v šolskem letu 

2016/2017, ki  jih je predstavil ravnatelj Marijan Žakelj. 

Ad 5. Razno   

 

Vprašanja, predlogi in pobude staršev: 

 

 Predstavnica 9.b razreda je prinesla knjigo Priročnik za učenje in igro v gozdu, ki jo je izdal 

Gozdarski inštitut. Namenjena je vodji projekta Erasmus +.  Povedala je, da so na inštitutu 

odprti za sodelovanje, za izvedbo raznih delavnic na temo gozd in les. 

Ravnatelj se je zahvalil za pobudo in pozval starše k idejam za raziskovalne naloge. 

 

 Predstavnik 5.b razreda je vprašal, če je možno, da bi avtobus, ki vozi s Sela, zjutraj vozil 

15 minut prej? Učenci zamujajo k preduri. 

Ravnatelj bo zadevo preveril, dvomi pa, da bo Alpetour spreminjal vozni red na celotni 

liniji. 

 

Predsednik Sveta staršev je pozval predstavnike Sveta šole, da izberejo novega predstavnika v 

Svet zavoda OŠ Žiri in VVE pri OŠ Žiri. V lanskem letu je bil to Domen Klemenčič, ki pa letos 

ni več predstavnik staršev v Svetu staršev. Za novega predstavnika je bil soglasno izbran 

predstavnik 5.b razreda  Sebastjan Pivk. 

 

Predstavniki staršev so za potrebe obveščanja na listo prisotnosti navedli svoje elektronske 

naslove, ki bodo objavljeni tudi na spletni strani šole. 

 

Ravnatelj prosi, da vsa vprašanja in pripombe javite predsedniku Sveta staršev na e-pošto.  

 

 

Sestanek se je zaključil ob 17.55 uri. 

 

Žiri, 6. 10. 2016 

 

 

Zapisala:         Sestanek vodil: 

Damijana Jesenko        Miha Kravanja 


